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Szczęśliwość narodów 
od praw sprawiedliwych^, 

praw skutek od ich wykonania zależy. 
Doświadczenie nauczyło, 

ze zaniedbanie tej części rządu 
nieszczęściami 
napełniło Polskę.

(z Konstytucji 3 Maja 1791 r.)

k

fW

Sarmacki Duch Wolnośd” - inspiracja postacią T. Kwiatkowskiego M. Rudek)Pit) ń-ski



GŁOS KATOLICKI Nr 17

PIERWSZE CZYTANIE

LrrUR<3IA SŁOWaA
III NIEDZIELA WIELKANOCNA-ROK B

EWANGELIA
Dz 3,13-15.17-19

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Piotr powiedział do ludu: Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i 
Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i za
parliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparli
ście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla 
zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, 
czego my jestes'my świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście 
w nieś'wiadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób 
spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego 
Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy 
wasze zostały zgładzone.

DRUGIE CZYTANIE
1 J 2,l-5a

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby na
wet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa 
sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grze
chy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po 
tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykaza
nia. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest 
kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym 
miłość Boża jest doskonała.

Łk 24,35-48
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak 
poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o 
tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój 
wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą 
ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmie
szani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych ser
cach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Do
tknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani 
kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach poka
zał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze 
nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie 
tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej 
ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To 
właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy by
łem z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest 
o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. 
Wtedy oświecił ich umysł, aby zrozumieli Pisma. I rzekł 
do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trze
ciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone bę
dzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim na
rodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadka
mi tego”.
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Comme lent est le coeur de l’homme 
à croire aux vérités divines. Jesus en 
a fait la douloureuse experience face à 

ses apôtres, apeures.
Aujourd’hui, les temps n’ont pas change. 
Bien au contraire, face a l’evolution des 
mentalites et des moeurs, l’homme est de 
plus en plus sceptique a l’egard de tout ce 
qu’il ne peut voir, toucher, entendre ou ve- 
rifiei^. Le chretien lui-meme n’est pas a 
Fabri des faiblesses de ce monde. La mi
sère humaine, la detresse, l’injustice, la 
souffrance, Pindifference sont autant de 
realites qui interpellent la foi. Quelle se
rait notre reponse si un animateur de radio 
venait un dimanche dans une de nos eglises 
poser cette question: Chrétien:, quelle est 
ta Joi puisque tu es dans cette eglise? Pour 
quelle(s) raisons as-tu la joi? Peut-etre 
que l’un repondrait-il: „ parce que mes pa
rents l’avaient. Je continue donc par tradi
tion !”. Un autre dirait peut-etre: „Il faut 
bien qu’il y ait quelqu’un au-dessus de nous 
pour expliquer tous les phenomenes inex
plicables !” Un troisieme ajouterait sans 
doute: „Pour moi, la foi est utile. On en a 
besoin, car elle nous permet de supporter 
les difficultes de la vie. Grace a elle, j’ai 
moins peur de la mort”... A travers ces 
reponses et bien d’autres encore, recon
naissons humblement que notre foi est bien 
mai etayee et que nous sommes souvent

HRETIEN

incapables de „rendre compte de l’espé
rance qui nous habite”. L’evangile de ce 
3eme dimanche de Pâques nous rappelle 
que la foi n’est pas du sentimentalisme. 
Notre foi, nous dit le texte de saint Luc, 
s’appuie sur des temoignages de premie
re main et sur l’assise puissante de l’Ecri
ture. Le Christ a pris soin de former des 
temoins credibles de sa vie, de sa mort et 
de sa resurrection: Luc, un medecin se- 
rieux; Jean, un mystique; Pierre, un pê
cheur realiste et rempli de bon sens; et bien 
d’autres encore... Tous insistent et affir
ment qu’ils ont ete les temoins oculaires 
(Lc 1, 1-4); (lJn 1, 1-2); (2 P 1,16).
Les apôtres sont les temoins oculaires que 
Jesus envoie de par le monde. Ceux qui, 
hier, avaient desertes le Calvaire, s’en vont 
maintenant de par le monde affronter les 
foules, braver le sanhedrin, les scribes et 

I 1

les grands prêtres et défier les tribuneaux 
romains en proclamant la Bonne Nouvêllê 
Jésus est ressuscité, Jésus est vivai^t!. Ce 
temoignage les conduira jusqu’au martyre. 
Et c’est sur ce socle solide que represêntê 
le temoignage des apôtres que s’est edifiêê 
la foi des premieres communautes chre- 
tiennes, la foi de l’Eglise.
Aujourd’hui encore, les temoins sont par
mi nous. Leur joie, leur charite et leur 
rayonnement sont le signe que le Christ 
ressuscite les habite. A nous de savoir les 
discemêI^. Pour cela, il nous faut ouvrir les 
yeux.
Plus que jamais, le monde qui nous entou
re a besoin de temoins de l’amour et de la 
joie de Dieu. Ces temoins, n’allons pas les 
chercher au loin ! Car ce n’est pas aux 
autres, mais a nous-memes que le Christ 
dit aujourd’hui: „De la Bonne Nouvelle que 
je suis venu apporter, c ’est vous qui en êtes 
les temoins Le monde modeme n’a plus 
de reperes, il est capable du mêillêur et du 
pire. Il est assoiffe de bonheur, mais il est 
terrifie par des apprentis sorciers et il cher
che desêsperement la bonne direction à 
prendre.
A travers les gestes simples de notre quo
tidien et de nos rencontres, soyons les te- 
moins du Ressuscite qui nous dit: N'ayez 
pas peut, je suis avec vous tous les jours 
jusqu ’a la fin des temps:.

I

I
I

ks. Żyliński

2 strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 4 maja 2003 i.
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4 maja 2003

M^aj - mi<esi<qc kwiłn<^icycK kasztanów i bzu, 
i rodzqcyck się pierwszyc^k, ni^śmiałyck 

uczuć i burz. M^aj - czas polski: rocznicy Konstytu
cji 3 Maja* zwycięstw i maków na M^onte C^ar^sino* uro
dzin „polskiego* Papieża i ^^bożeństw majowyck* i przy
mrozków przygt^untowyck na zimnyck ogrodników. Maj 
Wniebowstąpienia F^c^ńskiego i Dnia Mlo^ł^ki. Jleż wes
tchnień* myśli* wspomnień* nadziei* wdzięcz^ności i tęsk
not... do zagospoda*^ow:a^nia. ^a^k to dobrze* że dni scj 
coraz dł^^sze. (W/.IR.)

UROCZySTOŚĆ 
KRÓLOWEJ POLSKI

Ks. Ta^de^sz Dominat

W wielu miastach Polski organizowane są różnego rodza
ju obchody patriotyczno-religijne z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku po raz kolejny 

Polacy wyrazili swoją wdzięczność za ustanowienie tego do
kumentu, który stał się chlubą narodu. Był on bowiem pierw
szą tego rodzaju ustawą w Europie uwzględniającą rozwią
zania amerykańskie, brytyjskie oraz myśl polityczną Mon
teskiusza. Konstytucja włączała mieszczan w życie politycz
ne, co dawało podstawy utworzenia nowożytnego modelu pań
stwa. Twórcy Konstytucji podjęli próbę radykalnego uzdro
wienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw. 3 maja Kościół katolicki w naszej Ojczyźnie przeżywa Uro

czystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym 
dniu na centralnych 
uroczystościach na 
Jasnej Górze gro
madzą się pielgrzymi 
z różnych stron kra
ju. Dla przybywają
cych na jasnogórskie 

• spotkanie u stóp 
Czarnej Madonny 
Mszę s'w. celebruje 
Prymas Polski wraz z 
kardynałami, arcybi-

Bj"" skupami i biskupa
mi. W ostatnich la

. tach, w tego rodzaju 
spotkaniach brało 
udział ponad 50 tys. 
wiernych. Bywały 
jednak i takie roczni
ce, które gromadziły 
blisko 100 tys. osób. 
W tym roku przeży-

ki

cia związane z Uroczystością NMP Królowej Polski doczekały 
się 212 rocznicy. W życiu społecznym i życiu Kościoła obcho
dy tego dnia stają się coraz bardziej wymownym znakiem wspól
nej troski o prawe i godne oblicze naszego narodu w rzeczywi
stości życia społecznego i publicznego.
Sięgając do historii zauważamy, że Polacy zawsze mieli szcze
gólne nabożeństwo do Matki Bożej. Za przykład może posłużyć 
„Bogurodzica” - najstarsza polska pieśń, która pełniła podwójną 
rolę - i pieśni religijnej, i hymnu narodowego. To z tą pieśnią 
ruszali do boju żołnierze pod Grunwaldem, aby stoczyć walkę z 
Krzyżakami pod wodzą Władysława Jagiełły^.
Nic więc dziwnego, że wraz z historią narastało wewnętrzne pra
gnienie wyrażenia wdzięczności Matce Bożej za opiekę i zwy
cięstwa jakie przez jej pośrednictwo przychodziły^.

Dokończenie na str. 5

3 4 maja 2003

(Me ztiecif.
, CZif ^Lj
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FRANCUSKA REPUBLIKA... 

ISLAMSKA?
Marek

Wojna w Iraku odsłoniła wiele nieoczekiwanych obliczy 
życia na naszym globie.

Oto w brytyjskim parlamencie polityczną skórę premiera Tony- 
ego Blaira ratuje konserwatywna opozycja, która popiera poli
tykę zagraniczną szefa rządu. We Francji centroprawicowy pre
zydent, na którym mocno osadzona w stalinowskiej ideologii 
lewica zazwyczaj wiesza psy - tym razem zyskuje jej całkowite 
poparcie i aplauz. Wojna w Iraku zamieszała w politycznych 
kotłach nie tylko w Wielkiej Brytanii i we Francji.
Paul Johnson - znany na świecie brytyjski historyk napisał w 
komentarzu zamieszczonym na łamach amerykańskiego tygo
dnika Forbes., że na dobrą sprawę to Francji powinno się ode
brać fotel stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ i dać to 
miejsce - na przykład Indiom. Johnsona na myśl o tak spektaku
larnym kroku naprowadziła postawa Fran
cji wobec wojny i jej antyamerykanizm. Bry
tyjski historyk pisze, iż kryzys iracki przy
pomniał wszystkim, że Francji nie wolno w 
żadnym przypadku obdarzyć zaufaniem. 
Brytyjczycy mieli na to tysiąc lat, aby się 
przekonać - a teraz i oni, i Amerykanie po
winni się poważnie zastanowić nad tym czy 
jakiekolwiek sojusze lub układy z Francją 
są warte więcej niż funta kłaków. Francuzi 
jeszcze raz - zdaniem Johsnona - potwier
dzili, że ich zachowanie jest mieszanką krót
kowzrocznej samolubności z długofalową nieodpowiedzialno
ścią. Lojalność, wdzięczność, poczucie więzów wynikających z 
tego, że się jest na jednej łodzi czy wreszcie dotrzymywanie 
zobowiązań wynikających z traktatów i umów, które się podpi
sało - to wszystko są wartości zupełnie obce kolejnym francu
skim rządom. Jedyne co Francuzi szanują i co cenią - to własny, 
wąsko pojęty interes. Prawdziwy bądź urojony. Paul Johnson w 
swojej pięciopunktowej rozprawce na temat lekcji jakie można 
wyciągnąć z wojny w Iraku, publikowanej w amerykańskim ty
godniku Forbes, pisze, że poparcie Francuzów zawsze trzeba 
było kupować. To mocne słowa, mogące wywołać polemiki, bo 
obrońców francuskiego stanowiska nie brakuje, chociaż sami 
Francuzi przyznają, że ich prezydenci mają skłonności do posta
wy będącej mieszanką fascynacji oświeconym despotyzmem i 
antyamerykańskimi sentymentami. Wojna w Iraku odsłoniła nie 
tylko oblicze polityki francuskiej, tak skarykaturyzowane przez 
Paula Johnsona, lecz także do tej pory starannie przemilczane 
zagrożenie dla wartości republikańskich ze strony fundamenta
lizmu muzułmańskiego.

4

nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat

Ciąg dalszy na str. 12
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URSZULA tJULIA) LEDÓCHOWSKA

Opym tylko miłować umiała! Palić, 
spalać się miłością - tak pisała w 
przeddzień złożenia ślubów zakonnych 

24 letnia Julia Ledóchowska, nowicjusz- 
ka w klasztorze urszulanek w Krakowie. 
W dzień profesji przyjęła imię Maria Ur
szula od Jezusa, a słowa tu przytoczone 
stały się linią przewodnią całego jej ży
cia. Urodziła się w rodzinie, która zarów
no ze strony matki (Szwajcarki z rycer
skiego rodu Salisów) jak i ojca (potomka 
starego polskiego rodu) dała licznych mę
żów stanu, żołnierzy duchownych, zaan
gażowanych czynnie w dzieje Europy i 
Kościoła. Wyrastała w atmosferze mądrej 
i wymagającej miłości rodziców, wśród 
licznego rodzeństwa. Trójka najstarszych 
dzieci obrała drogę życia konsekrowane
go: Maria Teresa (beatyfikowana w ^^75) 
założyła w przyszłości Sodalicję św. Pio
tra Klawera, a młodszy brat Włodzimierz 
był generałem Jezuitów^.
M. Urszula przeżyła w klasztorze krakow
skim 21 lat. Zwracała uwagę swym roz
miłowaniem w Bogu, talentem wycho
wawczym i wrażliwością na potrzeby mło
dych w zmieniających się warunkach spo
łecznych, politycznych i obyczajowych. 
Gdy kobiety rozpoczęły studia na Uniwer
sytecie Jagiellońskim, doprowadziła do 
otwarcia pierwszej w Polsce bursy dla stu
dentek, gdzie mogły otrzymać bezpiecz
ne miejsce do życia i studiów, a także so
lidną formację religijną. Powodowana tą 
wrażliwością, z błogosławieństwem Papie
ża Piusa X rozpoczęła pracę wychowaw
czą w sercu wrogiej Kościołowi Rosji. 
Gdy wyjeżdżała z drugą siostrą do Peters
burga ubrana była w strój świecki, ponie
waż życie zakonne w Rosji było wówczas 
zabronione. Nie wiedziała, że rusza w nie
znane, a Duch Święty poprowadzi ją dro
gami, których nie przewidziała.
W Petersburgu Matka i powiększająca się 
wspólnota sióstr (erygowana wkrótce jako 
dom autonomiczny) żyły w ukryciu i choć 
pod stałym niemal nadzorem policji, pro
wadziły intensywną pracę wychowawczą 
i religijną ukierunkowaną także na zbli
żenie między Polakami i Rosjanami.
Z powodu wybuchu wojny w ^^14 roku 
M. Urszula musiała opuścić Rosję. Wyje
chała do Sztokholmu. W okresie skandy
nawskiej peregrynacji (Szwecja, Dania, 
Norwegia), działalność Matki skupia się, 
obok pracy wychowawczej, na twórczym 
udziale w życiu miejscowego Kościoła, 
pracy na rzecz pomocy ofiarom wojny i 
zaangażowaniu ekumenicznym. Dom Mat
ki i sióstr był oparciem dla ludzi o różnych 
orientacjach politycznych i religijnych. 
Jej gorący patriotyzm szedł w parze z 
otwarciem na inność i różnorodność. Za
pytana jaką politykę prowadzi, odpowie
działa bez wahania: moją polityką jest mi
łość.

W 1920 roku 
M. Urszula 
wraca z sio
strami i dużą 
grupą sierot po 
emigrantach do 
Polski. Stolica M 
Apostolska 
przekształca _ 
autonomiczny 
klasztor w 
zgromadzenie 
apostolskie, 
dając mu na
zwę: urszulan
ki od N. Serca 
Jezusa Konają
cego. Ducho
wość zgroma
dzenia skupia 
się wokół kontemplacji zbawczej miłości 
Chrystusa i uczestniczeniu w Jego misji 
przez wychowanie i nauczanie oraz służ
bę ludziom szczególnie cierpiącym, 
opuszczonym, żyjącym na marginesie spo
łeczeństwa, poszukującym sensu życia. M. 
Urszula wychowuje siostry do umiłowania 
Boga nade wszystko, a w Bogu każdego 
człowieka i całego stworzenia^. Uśmiech, 
pogodę ducha, pokorę i zdolność przeży
wania szarej codzienności jako uprzywi
lejowanej drogi ku świętości uważa za 
szczególnie wiarygodne świadectwo wię
zi z Chrystusem i narzędzie wpływu ewan
gelizacyjnego i wychowawczego. Ona 
sama była przejrzystym przykładem takie
go życia.
Zgromadzenie rozwija się szybko. Powsta- 
ją wspólnoty sióstr w Polsce i na ubogich, 
wielonarodowych, zróżnicowanych reli
gijnie kresach wschodnich. W 1928 roku 
powstaje dom generalny w Rzymie i bur
sa, aby uboższe dziewczęta mogły zapo
znać się z bogactwem duchowym i religij
nym serca Kos'cioła i europejskiej cywili
zacji. Siostry podejmują też pracę wśród 
ubogich na obrzeżach Rzymu. W 1930 
roku siostry, towarzysząc dziewczętom 
jadącym w poszukiwaniu pracy, osiedlają 
się we Francji. Wszędzie, gdzie jest to 
możliwe M. Urszula tworzy ośrodki pracy 
wychowawczej i nauczycielskiej, posyła 
siostry do katechezy i do pracy w dzielni
cach nędzy, organizuje wydawnictwa dla 
dzieci i młodzieży, sama pisze artykuły i 
książki. Inicjuje i wspiera tworzenie orga
nizacji dla dzieci (Krucjata Eucharystycz
na), młodzieży starszej i dla kobiet. Bie
rze czynny udział w życiu Kościoła i Kra
ju, za co otrzymuje wysokie odznaczenia 
kościelne i państwowe.
Gdy jej pracowite i niełatwe życie dobie

gło końca w Rzymie, 29 maja 1939 roku, 
ludzie mówili, że zmarła święta^.
Ojciec święty Jan Paweł II beatyfikował 
M. Urszulę 20 czerwca 1983 w Poznaniu.

„BÓG I
Łucja Hobora

Bi^g i Europa” - tak zatytułowane 
tyło kolokwium poświęcone dzie
dzictwu Europy, które miało miejsce 3 

kwietnia w Parlamencie Europejskim w 
Brukseli.

Zorganizowane ono zostało przez kilku
nastu parlamentarzystów europejskich 
wraz z Fundacją Wydziału Politycznego, 
Konwencji Chrześcijan dla Europy, Ru
chu Komunia i Wyzwolenie, ze wspar
ciem nuncjusza papieskiego przy UE, bp 
Faustino Sainz Munoz, a pod przewod
nictwem Elisabeth Monfort, deputowa
nej europejskiej, pełniącej funkcję wice
dyrektora Rady Regionu Auvergne.
Główne tematy kolokwium to: chrześci
jaństwo w Europie, jego więź z życiem 
narodów i rodzin, jego oddziaływanie na 
etykę, prawo, kulturę, wolność narodów 
i wolność jednostki. Korzenie Europy to 
chrześcijaństwo, o tym nie wolno zapo
mnieć - oto przesłanie przewijające się 
poprzez wszystkie wystąpienia, między 
innymi przedstawicielki Słowacji - dr 
Kovacovej, dr Gabor Fejerdy z Węgier^. 
Z Polski na sympozjum przybył prezy
dent Łodzi, Jerzy Kropiwnicki.
Podczas obrad mówiono dużo o rodzinie, 
roli kobiety w obecnej Europie. Bardzo 
ciekawie historię Europy z jej grecko- 
rzymskimi i chrześcijańskimi źródłami 
oraz ich wpływem na myśl polityczną, 
duchowość i twórczość artystyczną omó
wiła Kelly Bourdara, wiceburmistrz Aten. 
Niesłychanie istotne jest więc to, by przy
szłej Konstytucji Europejskiej, którą 
przygotowuje UE (pod kierunkiem 
Valiéry’ego Giscard d'Estaing) uwzględ
nić chrześcijańskie uwarunkowania hi
storii Europy. Zaproponowano w tym 
kontekście, jako najlepszy wzorzec, za
pis pochodzący z Konstytucji Polski (by 
Unia odwoływała się do uniwersalnych 
wartos'ci duchowych, które wierzący wy
wodzą od Boga, jako źródła prawdy i 
sprawiedliwości, dobra i piękna, a ludzie 
nie podzielający ich światopoglądu znaj-
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dują w innych źródłach). Można tutaj 
za jednym z prelegentów, prof. 
d’Onorio dopowiedzieć: „Niewierzą
cy są wolni, by nie wierzyć, ale też nie 
mogą narzucić swej niewiary innym”, 
„... i chociaż Bóg jest poza polityką, 
to jednak trzeba się do Niego odnieść” 
- dodaje profesor^. Warto w tym miej
scu przytoczyć jeszcze bardzo wy
mowne zdanie z ostatniej książki 
kard. Lustiger’a „La Promesse” - 
„Etyka w polityce (...) jest świadkiem 
prawdziwej Mądrości, o której mówi 
nam Biblia, że pochodzi od Boga (...) 
Czy to właśnie nie tej Mądrości bra
kuje instytucjom światowym, które 
powstały z myślą o regulowaniu po
koju między narodami, lecz które po
przez konflikty sił i interesów nie 
mogą funkcjonować według sprawie
dliwości i prawa (Gn. 18,19), a więc 
nie dają rezultatu”.
Wielu przybyłych na kolokwium 
(było na nim ponad 150 osób, w tym 
wielu^ studentów i młodych uczestni
ków Światowych Dni Młodzieży, dla 
których Papież jest niezaprzeczalnym 
przywódcą) z entuzjazmem, nadzieją 
i wiarą śledziło debatę i wypowiedzi 
prelegentów. Chantal Delsol, profesor 
filozofii na podparyskim uniwersyte
cie, autorka wielu interesujących ksią
żek, znakomicie omówiła historię Eu
ropy od jej zarania aż po Rewolucję 
Francuską, i „małą majową rewolucję 
1968 roku” (i wszelkie związane z nim 
aberracje). Metoda rewolucyjna - „nic 
przed nami”, dramatycznie wpłynęła 
na mentalność wielu pokoleń Francu
zów i na ich instytucje, odrzucające 
w laickim państwie wszelkie odniesie
nia do chrześcijaństwa, religii, Boga. 
Teraz chciano by przenieść ten wzo
rzec na instytucje europejskie, a prze
cież nie można budować sprawiedli
wości kosztem prawdy. Chantal Del
sol bardzo ciekawie mówiła też o pod
stawach wolności - nie tylko indywi
dualnej, ale i narodów, które stosowa
ło i nadal zakłada chrześcijaństwo. 
„Wolność to nie jest wymysł rewolu
cjonistów” - zakończyła, wywołując 
aplauz zebranych. Prof. Marcus Hel- 
mons z Belgii w swoim wystąpieniu 
zatytułowanym „Za uznaniem statu
su dla Kościołów” nie bez swady 
mówił: „Być może nie jest na to jesz
cze za późno, bo właśnie teraz jest na 
to czas”, dodając: „2000 lat chrześci
jaństwa pozostawiło znaczący ślad” i 
jeszcze, że „Kościół nie może być ni
gdy oddzielony od społeczeństwa, 
mimo iż dzisiaj istnieje rozdział mię
dzy Kościołem i Państwem”. Ksiądz 
Noel Treanor z ramienia Konferencji 
Episkopatów UE („Comece”) wygło
sił referat na temat statusu konsulta
tywnego Kościołów. Podsumowanie 
prac kolokwium w formie „Manifestu 
Brukselskiego” zaprezentowała na 
zakończenie Elisabeth Monfort.
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Jednym z aktów wyrażających taką 
wdzięczność było ogłoszenie przez Jana 
Kazimierza, 1 kwietnia 1656 roku w Kate
drze Lwowskiej, Matki Bożej Królową Pol
ski.
Już wtedy tamtejszy obraz tytułowano 
„Matki Bożej Łaskawej”. Ogłoszenie Mat
ki Bożej Królową Polski jeszcze bardziej 
wzmocniło kult i ożywiło wiarę w orędow
nictwo Maryi. W czasie pamiętnego wyda
rzenia w Katedrze Lwowskiej odśpiewano 
litanię do Najświętszej Panny z dodatko
wym wezwaniem „Królowo Korony Pol
skiej, módl się za nami”, które dodał nun
cjusz apostolski. Na znak akceptacji zebra
ni tam wówczas biskupi i senatorowie po
wtórzyli je trzykrotnie. Jan Kazimierz po
stanowił szerzyć kult Matki Bożej - do cze
go zobowiązał się publicznie - i wystarać 
się w Stolicy Apostolskiej o specjalne po
zwolenie na obchodzenie święta ku czci 
Matki Bożej jako Królowej Korony Polskiej. 
Samo wezwanie „Królowo Korony Polskiej, 
módl się za nami”, doczekało się wpisania 
na stałe do litanii dopiero w 1908 roku za 
czasów papieża Piusa X. W tymże roku usta
nowiono również święto Królowej Polski, 
ale jedynie dla diecezji lwowskiej.
Dopiero po I wojnie światowej i odzyska
niu niepodległości biskupi polscy rozpoczę
li starania w Stolicy Apostolskiej o ustano
wienie specjalnego święta Matki Bożej Kró
lowej Polski w całym kraju.
Datę obchodów tego święta zaproponowa
no na dzień 3 maja. Motywem była roczni
ca ogłoszenia konstytucji 3 maja 1791 roku. 
Dla wielu dokument ten był w swojej treści 
nastawiony na realizację ślubowań, które 
złożył w Lwowskiej Katedrze król Jan Ka
zimierz.
Papież Benedykt XV przychylając się do 
prośby duchowieństwa polskiego zatwier
dził w 1920 roku to święto dla Kościoła w 
całej Polsce. Po trzech latach oficjalne świę
to Maryi Królowej Polski obchodzono w 
całym kraju. W 1969 roku, gdy dokonano 
reformy liturgicznej, święto Królowej Pol
ski podniesione zostało do rangi uroczysto
ści.
W modlitwach liturgicznych na uroczystość 
NMP Królowej Polski Kościół prosi:
„Boże, który dałeś nam w Najświętszej Ma
ryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, 
spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem tej 
Matki, Kołowej naszej, religia nieustannie 
cieszyła się wolnością, a Ojczyzna bezpie
czeństwem”.
W 2001 roku Jan Paweł II ukoronował pa
pieskimi koronami obraz Matki Boskiej Ła
skawej z katedry lwowskiej, przed którym 
w 1656 r. król Jan Kazimierz złożył swoje 
śluby powierzając ojczyznę opiece Matce 
Bożej Królowej Korony Polskiej. Wizeru
nek Matki Boskiej Łaskawej w prezbiterium 
Katedry Lwowskiej od 1481 r. aż do dziś 
nieprzerwanie służy wszystkim, którzy szu
kają u Niej opieki.

Ks. Dom^r^^

□ Wizyta Jana Pawła II w Riazaniu podczas 
sierpniowej podróży do Mongolii jest „ab
solutnie nieprawdopodobna” - powiedział 
rzecznik Patriarchatu Moskiewskiego (RKP) 
Igor Wizanow^.
□ O pokój dla Iraku i wszystkich regionów 
świata zaapelował Jan Paweł II w orędziu 
podczas Mszy Zmartwychwstania Pańskie
go. Przed Bazyliką św. Piotra w Watykanie 
zebrało się ponad 50 tysięcy wiernych.
□ Jan Paweł II podczas Mszy Wigilii Pas
chalnej w bazylice św. Piotra w Watykanie 
udzielił chrztu siedmiu katechumenom.
□ Tradycyjnie w Wielki Piątek Jan Paweł II 
spowiadał w południe w bazylice św. Piotra 
w Watykanie. Do sakramentu pokuty przy
stąpiło 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn). 
Wśród penitentów byli m.in.: sportowiec i 
pracownik ochrony^.
□ Jak co roku od początku pontyfikatu, Jan 
Paweł II przewodniczył Drodze Krzyżowej 
w rzymskim Koloseum, miejscu kaźni pierw
szych chrześcijan. Papież był też autorem 
tegorocznych rozważań. Jan Paweł II rozpo
czął nabożeństwo modlitwą, aby wydarze
nia na świecie następowały w duchu „spra
wiedliwości i pokoju”. Papież przypomniał, 
że celebruje Drogę Męki Pańskiej w Kolo
seum od początku swego pontyfikatu i że 
jest to symboliczny wyraz więzi między Je
rozolimą a Rzymem.
□ Jan Paweł II ogłosił encyklikę o tajemni
cy Eucharystii. Dokument „Ecclesia de Eu- 
charistia” to 14. encyklika obecnego Papie
ża. Przygotowana została na Wielki Czwar
tek tego roku, w miejsce tradycyjnego listu 
Papieża do kapłanów^. Papież - odwołując się 
do spuścizny Kościoła - przypomina, że Eu
charystia jest centralną tajemnicą życia 
wspólnoty eklezjalnej. „Eucharystia, pojęta 
jako zbawcza obecność Jezusa we wspólno
cie wiernych i jako jej pokarm duchowy, jest 
czymś najcenniejszym, co Kościół posiada 
na drogach historii” - czytamy^.
□ Chrześcijanie iraccy obawiają się fali mu
zułmańskiego fundamentalizmu. Swoimi 
obawami podzielił się z dziennikiem wło
skiego episkopatu „Awenire” łaciński pa
triarcha Bagdadu abp J. B. Sleiman.
□ Nadzieja była głównym tematem homilii 
biskupów podczas Mszy rezurekcyjnych. O 
wiele mocniej niż w innych latach podkre
ślali oni, że zmartwychwstały Chrystus daje 
nadzieję w trudnych czasach i wskazuje dro
gę wyjścia z sytuacji.
□ Prymas Józef Glemp odprawił w warszaw
skiej archikatedrze Sumę pontyfikalną w 
uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 
Chrystus zmartwychwstaje niezależnie od 
tego, co się dzieje w świecie. Zwycięża swą 
miłością i dobrocią- powiedział Kardynał.
□ Niech nasze święta Wielkanocy będą peł
ne dobrego życia - życzył rodakom Prymas 
Polski kard. Józef Glemp w orędziu na Wiel
kanoc, które wygłosił 19 kwietnia w 1 pro
gramie TYF*.
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□ W Polsce przebywał premier Hiszpa
nii Aznar. Dziennikarze pytali go czy 
wydaje mu się sprawiedliwe, że Polska, 
która ma takie same terytorium i zbliżo
ny potencjał ludności co Hiszpania otrzy
ma z UE o połowę mniej pieniędzy? 
Aznar nie umiał odpowiedzieć.
□ Na zaproszenia Kwaśniewskiego wizy
tę w Polsce składa prezydent Indonezji M. 
Soekarnoputri.
□ Przewodniczący UE Prodi skrytyko
wał po raz kolejny zakup przez Polskę 
amerykańskich samolotów F-16. Prodi 
stwierdził w wywiadzie dla włoskiej pra
sy, że „nie można mając portfel w Euro
pie, powierzać USA jego bezpieczeństwa” 
i wyraził nadzieję, że politycy nowo przyj
mowanych krajów „zrozumieją wspólną 
tożsamość i konieczność wspólnego losu”. 
Minister obrony Szmajdziński nazwał 
twierdzenia Prodi „wielce nieprzemyśla
nymi”, a ministerstwo przypomniało, że 
zakup F-16 był spowodowany najlepszą 
ofertą przetargową strony amerykańskiej.
□ Sejm zadecydował, że głosowanie w 
referendum akcesyjnym do UE będzie 
trwało 2 dni, a odbędzie się 7 i 8 czerwca. 
Do 18 maja mają zostać podane do wia
domości publicznej informacje o obwo
dach głosowania za granicą. Do 3 czerw
ca będzie utworzony spis osób uprawnio
nych do głosowania w konsulatach i am
basadach. Pytanie w referendum będzie 
brzmiało: „Czy wyraża Pani/Pan zgodę na 
przystąpienie Rzeczypospolitej Polski do 
Unii Europejskiej?”
□ W trakcie rozmowy telefonicznej po
między prezydentami Polski i USA, Bush 
podziękował za „polityczne wsparcie ze 
strony Polski dla działań koalicji oraz za 
udział, kompetencję i sprawność jedno
stek w operacjach zbrojnych w Iraku”.
□ Kolejni politycy promują wejście Pol
ski do UE. Płock i Łódź odwiedził Ver- 
heugen, któremu towarzyszył szef euro
pejskiego parlamentu P. Cox.
□ Minister Obrony Szmajdziński złożył 
wizytę w Moskwie, gdzie rozmawiał o 
współpracy wojskowo-technicznej, bez
pieczeństwie europejskim i sytuacji w Ira
ku.
□ 75% ankietowanych Polaków ocenia 
negatywnie sytuację w kraju. 77% źle 
ocenia sytuację gospodarczą.
□ Popowicz z uW i Liberadzki (nomino
wany w okresie rządów Buzka) zrezygno
wali na znak protestu z pracy w Radzie 
Nadzorczej publicznej TV. Rada po raz 
kolejny nie ośmieliła się zdymisjonować 
z funkcji prezesa Kwiatkowskiego, jedne
go z głównych podejrzanych w aferze 
Rywina. Pozostali członkowie Rady, ■^wy
wodzący się głównie z SLD, byli pro
ponowani do tej instytucji przez samego 
Kwiatkowskiego. Decyzję o dymisji Po
powicz, Kwiatkowski przyjął z radością, 

stwierdzając, że w ten sposób „Rada Nad
zorcza będzie mniej upolityczniona”. Ja
sne, zostaną „sami swoi”.
□ Sejmowa Komisja Śledcza ds. afery Ry
wina ciągle pracuje. Jej przewodniczący 
Nałęcz jest przeciw wezwaniu na przesłu
chania prezydenta Kwaśniewskiego. Ostat
nio zeznawał natomiast marszałek senatu 
Pastusiak, który twierdził, że nie kontak
tował się z Rywinem, choć „billingi” jego 
rozmów sugerują coś innego, i Nikolski z 
kancelarii prezydenta. Nowością jest 
ujawnienie narady: Michnik, Łuczywo, 
Miller, Jakubowska, Dąbrowski i Nikol
ski, która dotyczyła nowej ustawy o ra
diofonii i telewizji.
□ Kwietniowe notowania partii politycz
nych: SLD/UP - 22%, PiS - 21%, Sa
moobrona - 20%, PO - 10%, LPR - 8%, 
PSL - 8%.
□ Radni Samoobrony nie chcą posłuchać 
swojego szefa Leppera, który wezwał do 
wyjścia z koalicji samorządowych z SLD. 
Trudno pożegnać stołeczki władzy...
D Unia Pracy złożyła donos na ks. Jan
kowskiego, który w kościele św. Brygidy 
w Gdańsku udekorował Grób Pański ko
ściotrupem z flagą UE. UP nazwała anty- 
unijną dekorację „obrzydliwością i niedo
puszczalną obrazą uczuć”. Ciekawe od 
kiedy działacze uP, którzy niejednokrot
nie obrażali uczucia katolików, chodzą do 
kościołów?
□ W Dęblinie podpisano kontrakt na do
stawę dla polskiej armii wielozadaniowe
go samolotu F-16. W latach 2006-08 
otrzymamy 48 takich maszyn. Tzw. „off
set”, czyli wartoś'ć inwestycji amerykań
skich w Polsce w zamian za zakup samo
lotów wylicza się na 7,5 do 12 miliardów 
dolarów. Dotąd uzgodniono z tej puli 43 
projekty. Samoloty F-16 posiada kilka 
państw europejskich, w tym Belgia (168), 
Holandia (157), Dania (57), Portugalia 
(20), Grecja (75) i Turcja (240).
□ Ministerstwo obrony kupi dla wojska 
690 transporterów opancerzonych fińskiej 
firmy aMv. Kontrakt opiewa na 5 mld zł.
□ Wydalony z Rosji bp. J. Mazut nie po
wróci do diecezji w Irkucku. Bp Mazur 
został mianowany ordynariuszem osiero
conej od kilku miesięcy diecezji w Ełku. 
W Irkucku ma go zastąpić bp. Cyryl Kli
mowicz, pracujący dotąd na Białorusi.
□ W stolicy odbyły się uroczystości w 60. 
rocznicę wybuchu powstania w warszaw
skim getcie. Główne obchody odbywają 
się z udziałem prezydentów Polski i Izra
ela. Kacaw i Kwaśniewski wezmą udział 
w tzw. „marszu żywych” w Oświęcimiu.
□ W Pałacu Kultury w Warszawie otwar
to wystawę „Katyń - walka o prawdę”. W 
tym roku minęła 60. rocznica ujawnienia 
zbrodni katyńskiej popełnionej przez So
wietów.
□ Po serii wypadków w górach, minister 
spraw wewnętrznych Janik wpadł na kil
ka „ciekawych” pomysłów. Proponuje 
m.in. dwukrotnie podnieść cenę na bilety 
do Tatrzańskiego Parku Narodowego i 
wprowadzić przymus posiadania przez 
osoby udające się w góry aparatu lokali
zacji satelitarnej GPS.

KTO URATUJE
POLSKĘ?

Jeny Klechta

Polską rządzą klasyczni peerelowscy 
funkcjonariusze. Nawet jeśli pod
czas l^i^idei^i^ji nc(^mi(^i^a Mai iiojap^i-

ło się dotąd kilku ministrów spoza post
komunistycznych „elit”, to na krótko, a 
pojawiali się dlatego, że mydlenie oczu 
to główna specjalność Millera.
Jego retoryka polega na tym, że publicz
ne wystąpienia okraszane są „patrio
tyczną” mową-trawą, zaś' polityka kadro
wa na tym, że swoich towarzyszy przerzu
ca się z ciepłego fotela na wygodniejsz^y, 
natomiast wszystkich innych traktuje się 
koniunkturalnie po to, aby po jakimś cza
sie winą za niepowodzenia obarczyć de
likwenta, który dal się złapać w sieci.
Pierwowzór tej metody znajdujemy u Sta
lina, który oczywiście, jak na dyktatora - 
mordercę przystało, żegnał dotychczaso
wych sojuszników kulą w łeb, tak postę
pował Bierut, który próbował wzorować 
się na Chorążym Pokoju. Potem , odcho
dząc co prawda od stalinowskich metod, 
w tym samym duchu postępowali tacy 
wodzowie, jedynego z możliwych ustro
jów sprawiedliwoś'ci społecznej, jak Go
mułka, Gierek, Jaruzelski. Ich śladami 
podąża postkomunista, w jednej osobie 
były wysoki funkcjonariusz PZPR, aktu
alnie niedouczony polityk w randze pre
miera III Rzeczypospolitej, Leszek Millei^. 
Nie można wszystkich wrzucać do jedne
go worka, gdyż nie można porównywać 
czasów terroru stalinowskiego z cherlawą 
bo cherlawą, ale było nie było demokracją^. 
Ta narzuca pewien kanon postępowania i 
muszą się mu podporządkować nawet ko
muniści. Ale ponieważ czynią to niejako 
wbrew sobie - mamy demokrację jaką 
mamy, to znaczy ograniczającą się do tego, 
że społeczeństwo spełnia rolę maszynki 
do głosowania, po czym tzw. elita władzy 
wyprawia to, czego jesteśmy właśnie 
świadkami: wchodzi w układy korupcyj
ne, wyprzedaje kraj każdemu, kto da wię
cej.
Ten felieton pisany jest bez ogródek nie 
dlatego, żeby kogokolwiek obrzucać bło
tem. Jak wykazać łatwo, nie jest to błoto, 
lecz gorzka prawda. Nie jest więc tak, jak 
sobie wymyś'lił jeden z przybocznych 
funkcjonariuszy Millera, minister obrony 
Szmajdziński, który orzekł, że ci., którzy 
są w parlamencie, to nie są doły, to jest 
elita. Jest całkiem na odwrót, z pewnymi 
wyjątkami, które jeŚli gdzieś można zna
leźć, to z pewnością nie w ławach więk
szości postkomunistycznej. Nawiasem 
mówiąc, opozycja również dobrym przy
kładem nie świeci, co sprawia najpewniej 
stara zasada, którą wyraża powiedzenie, 
że z kim przestajesz, takim się stajesz.
Sojuszowi Lewicy Demokratycznej nie
wątpliwie udało się jedno. Udało mu się 
doprowadzić do całkowitego zbrukania 
polskiej sceny politycznej. Jest a jakby jej 
nie było - zawoła poeta. Jest przede 
wszystkim pozbawiona narodowej myś'li
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http://www.mission-catholique-polonaise.net


Nr 17 GŁOS KATOLICKI

:y
I
i
t
a 
u

i
)
3- 
t
y, 
ię 
i-

ł-

3
(- 
ić
3
3, 
y
3
3-
li
iis
i-

r.

ić 
'ą
Ł
i

3- 
o
Ą
3, 
ci 
y 
e 
j-

le 
)
3, 
k 
h 
y
V 
st
li
i-

n
f-
ij

lę
[a

le
li

politycznej. Nie jest to jedynie dzieło sa
mego Millera. Na to pracowało wielu lu
dzi starego reżimu, wspieranych przez 
prominentne osoby z obozu solidarno
ściowego. Tymczasem społeczeństwo zo- 

c^c^jro^vaadzf^ne na slcraj nędzy. Dziś
I^ola^j' ż^^ją l^isz na<Jziei . I^^ykbbj' n^craalnym 
v^;^Sc^i^i^:^i^né^m , 3^(^;^l^:ynn^y m^^ysT c^c^ipe--
nll j sW/«^^^:^(^np^m, :^e n^^n^d ż^^j^^cy l^izz 

- to n^^n^d iprzegrayy.
I^olsSaa jisk :rp<;s:s^ E^uo^jaa, sUi j jrzzed
ważnymi rozstrzygnięciami. Nowe wy- 

j tn^c^r^(śścj {^(ji^vi^ sę; w z^wijązlĆu 
z ^sW^oz^(^l^^^naj w n^;^uS^^cæ w^cjji^y trac- 
li^^j, Ilk^l^u I^^z^^H^lrsi^-M4^S^wy . T^^n 
rójSljąt, pesl j næ |^<^lniie , l^^<rzie db P^oUd 
l^^d^:^o gto^:^t^y j to nerzaeżżnie c^d e^j^o izzy 
I^olSra znaârzie iię w Unii I^ltk^|pal^^iaj, 
izzy l^(^(rzie j^o:^a ni. . z^IlIL^^nîe I^^z^:^a i 
Berlina do Putina, niezależnie od zbliże
nia Polski z USA, zmusza polskich poli- 
y^l^c^w <^o |^olizyc:^naj jgry, w lsntpaj |^(stree- 
l^a n^<^(^l^;^^h jgh^w j ^lse^IsZ^^zne^^o a née 
J^oklsk^v^I^(^J^(j [latrk^Zrnmy . Torklra l^(^(rzie 
l^olkra jurro - zaeeży c^d ejj |^oliZkków. 
N^^zzj ne^s:^^:^lśście ]^oie^ra na z^nj, żee 
P^oskią zzączzą née |^olizyzy, h^^zakk sę: uuż 
z^i^lchj , sl^(tn^n^]^(^vrani |^osk^(^njunisZycz- 
ni f^l^lśaO^nasńsrze zan^w^i^o leez l^onoua, 
jc^k j j^mpjjish^<3Ścj r;^^(^;^i^nrai w^e--
tłuag I^odslav^^wego lśz^iesjuna , lsh^pe 
(^lt^eSlaI^e pesi hsetrep^m pńlńsVaa.
W każc^^^m ^:^vsiliz(^vral^;^m ^trańj to ^iśty 
<^^^^t^ljją o llrzlałcie |^<slSZyli^i. W zabżec- 
nm nan^d v^^^tliere nasie|prz^ch sj^ośród 
siebiy . W Ilj Ireczsposk<^]^:^Paj nan^d c^^ko- 
nał wyboru naagośszego pod słońcem. 
l^olkre sjanęle mię<rzy |^losti^(^n^unisjmni 
I^I^D j ^l^J^uiisjnmi j ,S^^n^(^(^Iśk^t^;^” . IPo 
półtora roku efekt jest taki, że mamy pań- 
sw^o chape, j p[^loicreeńsWo z:sicchśco- 
ne.
Rzę(rzśzy l^olską l^^sti^^ml^^iśsi strśsiii 
rnlfranie na^^(ju, pędrk^ Mlliar ds^iaj r-- 
cii roll^ie ^puPe;nape «oo paravrowanle v^^lo- 
dzy. Jak wynika z najświeższych sonęr- 
źyn nj „niei ’ c^obcj ^4lliara i l^I^D ^^o\l^lo- 
dj iij T] 1 pocc . I^oIsI^i^w i Pen(Penaja aa o-- 
jr^ie . Naród pujêj ma w Wra^rz, nni p<^\l^io- 
djją, ej oj (percze pęra . ^Slae reczzy ll^la- 
rownie ukazuje afera Lwa Rywina. Wmie
szane są w nią osoby na najwyUszzch w 
|jańsWnie slal^^wiskścy . Oj ppzżydes^la 
I^wajr^iwsnpgoo , l<^tazy w ejj aParee arżo- 

' ^nmniał o wroice gięooi^ich s^^łonro-
śl^lśch oo k^lnn:^Pwpok i m^^jś<^w,v, oo aa-- 
bliżrzśce wspóSarśro^n^inmv Miliara, 

, jego samego nie wzklnczając. Zaprzeczają 
co prawda zarzutom, ale jest to zasśzecza- 
s^Pc rot^rmn. Crow£^ią ł^łwęę w s^lapok aok 
icharl'lnee s^tju^^ie, jędąśc i^ię, ii sarwra 
ro!^jas^ie romzs^ja> P^ S^l^^łal^la rsrnmni o 
cch aęs^lct^waśchl a aa^raPnn zyl/ji 0ł^lnIji, 
jaj ^^więdj ;Smaaęds^ińsłci , nij mj iię
oo r^re(^^mmra^ć.
To jest typowa cecha ręzieęrlcrrnr pśzpz 
śodzlmżch sostOrmnnistów po bolszewic- 
Oich prsrzednikrch. Im większe pozosta- 
ws^I^H oo obi^i & suu^^łc^reel^ie,z znjl \s^iokrąą 
yścąą p rgat^ęąą ędrc^siii i^ię oo wyoł^iero 
zł^łws^ioaa. Z rę0bnżnj^ :^jWA^isS^imn 
mmyy oo zzyl^iel^ia bPcci^ie w ta^i^ju.

Ciąg dalszy na sl^r^. 10-11

□ Ojciec św. w orędziu wielkanocnym 
wyraził smutek z faktu, że początek trze
ciego millenium ma miejsce w cieniu kon
fliktów i przemocy^.
□ Na szczycie w Atenach podpisano trak
taty akcesyjne państw kandydujących, w 
tym Polski. UE nie zgodziła się na żadne 
obietnice odnośnie członkostwa Ukrainy. 
Kijów jest wyraźnie spychany w ręce Ro
sji.
□ W Iraku koniec wojny. Władza Husaj
na rozprysła się. Amerykanie starają się 
organizować nowy porządek i przywró
cić kraj do życia. Problemy stwarzają szy
ici, którym nie podobają się amerykań
skie wzorce. Zorganizowana banda han
dlarzy dzieł sztuki wykorzystała chaos po
wojenny do grabieży muzeum narodowe
go w Bagdadzie. Pojawiła się pierwsza 
gazeta, otwarto lotnisko. Proklamowano 
obalenie starego reżimu. Eksperci przy
stąpili do poszukiwań zakazanych broni. 
USA uważają, że część broni jest jeszcze 
schowana, a resztę przekazano do Syrii. 
Spowodowało to spekulacje o możliwo
ści zaatakowania tego kraju w następnej 
kolejności.
□ Referendum unijne na Węgrzech od
było się przy niskiej frekwencji 45,5% gło
sów. Sejm w Polsce natychmiast ogłosił 
dwudniowy tryb referendum. Za akcesem 
do UE głosowało 83,7% Węgrów^.
□ W Czechach doszło do kontrowersji po
między rządem a prezydentem w sprawie 
prezentowania korzyści i strat wynikają
cych z przystąpienia tego kraju do uE. 
Rząd skrytykował Klausa za domaganie 
się w tej sprawie obiektywizmu.
□ Nietypowe zapalenie płuc - NTS zata
cza coraz szersze kręgi i dotyka coraz 
większej ilości krajów. W Chinach zdy
misjonowano z powodu zatajania prawdy 
o epidemii burmistrza Pekinu i ministra 
zdrowia. Zamknięto uniwersytet i odwo
łano ferie.
□ USA zaprosiły na konferencję poświę
coną odbudowie Iraku, która odbywa się 
w Nasirii tylko 3 kraje - uczestników in
terwencji zbrojnej. Są to Australia, Wiel
ka Brytania i Polska.
□ Jan Paweł II wyraził chęć międzylądo- 
wania w Riazaniu podczas pielgrzymki do 
Mongolii. W ten sposób Ojciec św. mógł
by nieformalnie odwiedzić Rosję.
□ W ostatnich miesiącach dzięki specjal
nej akcji do USA uciekło 20 naukowców 
i wysokich rangą wojskowych z komuni
stycznego reżimu w Korei Północnej. Byli 
oni związani z koreańskim programem 
zbrojeń nuklearnych.
□ USA rozważają wprowadzenie dodat
kowych sankcji na Kubę po ostatnich pro
cesach działaczy opozycji w tym kraju.
□ Azerbejdżan ogłosił wolę wstąpienia 
do NATO. Taką propozycję zgłosił prezy
dent Alijew^.

□ Wojska rządowe na Filipinach zabiły 
i4 islamskich rebeliantów z tzw. Frontu 
Wyzwolenia Moro.^.
□ Po wejściu wojsk Izraela do Rafah w 
Gazie zginęło kilkunastu Palestyńczyków 
i jeden żołnierz żydowski.
□ Amerykański generał sił powietrznych 
Wald oświadczył, że wojska amerykańskie 
pozostaną w bazach na terenie Niemiec. 
Przewiduje się jednak rozszerzenie woj
skowej obecności USA w Europie przez 
budowę nowych baz w Bułgarii, Estonii, 
na Litwie, Łotwie, w Rumunii, na Sło
wacji i w Słowenii. Polski generał nie 
wymienił.
□ Po raz pierwszy od 7 lutego prezydent 
Chirac rozmawiał z prezydentem Bushem 
przez telefon. Podobno, by doszło do „po
łączenia” musiano zabiegać przez kilka 
dni, a telefon udało się „naprawić” dopie
ro dzięki interwencji Yillepina.
□ Rosja uzgodniła z Litwą zasady tran
zytu z Kaliningradu. Tzw. wiza tranzyto
wa (zwana „uproszczonym dokumentem 
podróży”) będzie udzielana praktycznie 
automatycznie wraz z kupnem biletu ko
lejowego.
□ 65% ankietowanych Rosjan uważa, że 
Lenin odegrał w ich historii pozytywną 
rolę. Przeciwnego zdania jest tylko 26%. 
Nic więc dziwnego, że „Aerofłot”, który 
zmienia wizerunek - od kolorów samolo
tów po mundury, bez zmian pozostawia 
symbol sierpa i młota, symbolizujące pań
stwo, którego podobno już nie ma.
□ Nieznani sprawcy zabili w Rosji lidera 
tamtejszej partii „Liberalna Rosja” Juszen- 
kowa.
□ Rosja zagroziła wprowadzeniem sank
cji na szereg towarów importowanych z 
Polski. Dotyczyć to może m.in. mebli, se
rów, cukru i kawy. Są to retorsje za ogra
niczenia importu przez nasz kraj rosyj
skiego węgla.
□ Białoruś, która na zasadzie wzajemno
ści wprowadzi od lipca wizy dla Polaków 
zamierza ustalić ich cenę poniżej iO euro.
□ Niemcy zatrudnią w tym roku w swo
ich gospodarstwach, gdzie brakuje siły ro
boczej, i3 tysięcy osób z Warmii i Ma
zur. „Roboty w Niemczech” trzeba jed
nak sobie załatwić samemu, a później 
przyjść po pieczątkę do krajowego urzę
du. Jak się okazuje na chętnych nie trzeba 
nawet „łapanek”.
□ Finlandia ma najbardziej sfeminizowane 
władze w Europie. Pani prezydent Halo
nen desygnowała na premiera liderkę le
wicowej partii Centrum Jaatteennaki.
□ NA i i dni przed wyborami prezydenc
kimi w Argentynie 72-letni C. Menem, 
który kandyduje na trzecią już kadencję 
ogłosił, że jego żona spodziewa się dziec
ka. Czego to polityk nie potrafi, by zo
stać wybranym...
□ Przebojem rynkowym w USA są lalki 
będące podobizną irackiego ministra in
formacji. Ubrana w mundur lalka wygła
sza autentyczne teksty ministra w rodza
ju: „Wg naszych wstępnych ocen, oni 
wszyscy zginą!”

□ 4 maja 2003 nasza strona inlernetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat 7
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PITYŃSKI - ARTYSTA. PATRIOTA, SARMATA
£atei Bobri^itfska-Jai^uboWska

lednym z najwybitniejszych polskich / artystów mieszkających aktualnie w 
Stanacli e^^d^j^c^noclijest /knArzc^j ^Pi - 
tyński.
Rzeźbiarz urodził się w mieście Ulanów 
w 1947 r. Studiował u Bandury na Wydzia
le Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie. W 1974 r. wyjechał do USA, 
gdzie kontynuował studia w Arts Students 
League w Nowym Jorku. W rok później 
nawiązał współpracę z innym polskim 
rzeźbiarzem o niezwykle oryginalnej sty
listyce i ekspresji, także zamieszkałym w 
USA, Stanisławem Szukalskim. W tym też 
okresie korzystał ze wskazówek seniora 
amerykańskiej rzeźby, Aleksandra Ettle w 
Sculpture House na Manhattanie. Od wie
lu lat Pityński uczy rzeźby w Johnson Ate
lier Technical Institute, prestiżowej szko
le w Merceville, w stanie New Jerseye.
Pityński jest również znaną postacią Po
lonii amerykańskiej. Rzeźbiarz bowiem 
nie tylko nie stara się zapomnieć o swo
ich korzeniach, jak to się często zdarza 
wśród artystów, którzy opuścili kraj, a 
wręcz je podkreśla. Podejmuje w swej 
twórczości tematy patriotyczne, nawiązu
jące do historii Polski. Jest autorem licz
nych pomników, które stanęły w wielu 
miastach USA. W 1983 r. artysta wykonał 
przejmującą w wyrazie kompozycję Par
tyzanci. Wykonana w aluminium stoi dziś 
w sercu Bostonu na tzw. Common. W 1990 
r., w pięćdziesiątą rocznicę zbrodni katyń-

skiej, na Exchange Place Plaza w Jersey 
City (New Jersey) odsłonięte zostało jego 
dzieło Katyń, jeden z pierwszych na świe- 
cie pomnikowych-hołdów oddanych ofia
rom masakry. Monument wyobraża syl
wetkę polskiego oficera ugodzonego w 
plecy sowieckim bagnetem. Widoczny z 
daleka, zwłaszcza od strony rzeki Hudson, 
dramatyczny pomnik odcinał się swą 
ciemną patyną na tle sinawych sylw.i^^ek 
wieżowców World Trade Center, nabrał 
dziś jak gdyby dodatkowej wymowy - 
symbolu cierpienia tych wszystkich, któ
rzy zginęli niewinnie.

■■■ni Tematyka ka- 
■^j/***^ tyńskapowró- 

ciła raz jesz
* cze w pomni- 

I ku Płomień 
wolności Ka

' tyń 1940 od
słoniętym w 
Baltimore 
(1999). Inne 
dzieło związa- 

‘ ne z historią 
Polski to Sar
mata - duch

■ wolności w 
g Hamilton, w 
J stanie New
■ Jersey (fot. 

okładka). Budynek polskiej ambasady w 
Waszyngtonie zdobi orzeł zaprojektowa
ny i wykonany przez Pityńskiego w 1990 
r. Od 2002 r. statua Tadeusza Kościuszki, 
dar Amerykańskiego Instytutu Kultury 
Polskiej, wzniesiona została w mieście Sa- 
int-Petersbourg na Florydzie.
Pityński jest również autorem pomnika 
Armii Błękitnej, upamiętniającego udział 
25000 Polaków z Ameryki w walce o od
rodzenie państwowości polskiej w 1918 
r. Wyobraża on ochotników przekracza
jących fale Atlantyku, którzy dotarli naj
pierw do Francji i stąd, pod dowództwem 
gen. Hallera, poszli z pomocą Polsce. 
Dzieło to stanęło w Warszawie w 80. rocz
nicę odzyskania niepodległości.
Istotną wartością dla artysty jest również 
wiara i tradycja katolicka. Sanktuarium 
Matki Boskiej Paulinów w Polskiej Czę
stochowie w Dolystown, w Pensylwanii, 
zdobione jest licznymi jego pracami. Jego 
autorstwa są np. stacje Drogi Krzyżowej, 
a także płaskorzeźba upamiętniająca Po
wstanie Warszawskie, a przedstawiająca 
Matkę Boską, błogosławiącą żołnierzy 
Armii Krajowej, powstała w 40. rocznicę 
Powstania. W tymże kościele znaleźć 
można także płaskorzeźbę w formie orła 
polskiego, gdzie umieszczona jest urna z 
sercem wielkiego patrioty, Ignacego Pa
derewskiego. Za kościołem w Polskiej 
Częstochowie znajduje się cmentarz. Jest 
on miejscem spoczynku ponad 2300 osób, 
wś'ród nich wybitnych i zasłużonych Po
laków. Jest wŚród nich grób znanego ko
lekcjonera poloników, a zwłaszcza mili
tariów, Tadeusza Kwiatkowskiego. Kwiat
kowski był nie tylko znaczącą postacią 
amerykańskiej Polonii, ale także przyja
cielem Pityńskiego, a ich wspólną pasją 
była historia Polski. I w takiej też histo
rycznej konwencji przedstawił artysta 
swego zmarłego w 1999 roku druha na 
płycie nagrobnej - jako pędzącego na 
koniu skrzydlatego husarza, prawdziwe
go Sarmatę. Osobne miejsce na cmenta
rzu zarezerwowano dla weteranów wojen, 
uczestników walk „za wolność waszą i 
naszą”, których strzeże potężny, skrzydla
ty husarz Mściciel. To kolejne dzieło Pi- 

tyńskiego odsłonięte zostało w 1988 r. 
Pityński jest -również autorem popiersi 
wielu wybitnych Polaków. Już w 1973 r. 
wykonał on w granicie popiersie Paderew
skiego, które znajduje się przed Collegium 
Paderevianum w Krakowie. W Polskiej 
Częstochowie zobaczyć można popiersie 
generała Andersa (1995), w Bayonne w 
New Jersey - portret Curie-Skłodowskiej 
(1987) stojący naprzeciwko Biblioteki Pu
blicznej, w kościele Św. Jadwigi w Tren
ton - popiersie ks. Popiełuszki, wreszcie 
dla swego rodzinnego Ulanowa wykonał 
popiersie Jana Pawła II (1989).
Pityński został odznaczony wieloma na
grodami i wyróżnieniami. O jego renomie 
w przybranej ojczyźnie świadczy m.in. 
udział w niezwykle prestiżowej wystawie 
organizowanej przez amerykańskie Naro
dowe Stowarzyszenie Rzeźby, którego ar
tysta jest członkiem. Do tego istniejącego 
od ponad 100 lat Stowarzyszenia należy 
ponad 4000 twórców, w tym jednak tylko 
96 tzw. fellow members (czyli societa- 
ires). Spośród nich co roku tylko kilku pre
zentuje swój dorobek. W 2001 r. Pityński 
był jednym z ośmiu zaproszonych do po
kazu twórców, wśród których znalazł się 
także jego profesor z wczesnych nowojor
skich czasów - Nathaniel Kaz. Pityński po
kazał tam 15 prac, z których większość sta
nowiły miniatury jego monumentalnych 
realizacji.
Artysta uprawia rzeźbę figuratywną, któ
rej konwencja oczywiście najlepiej się 
nadaje do wyrażenia skomplikowanych, 
historyczno-ideologicznych treści. Posłu
guje się również chętnie uniwersalną, czy
telną dla odbiorcy symboliką. Nie ozna
cza to jednak, że powraca do realistycz
nego przedstawienia rzeczywistości. Od
wrotnie, zwłaszcza w swych wcześniej
szych realizacjach, jak np. Partyz^anci, 
chętnie posługiwał się deformacją, 
uproszczeniem formy, przywodzącym cza
sem na myśl eksperymenty Giacomettie- 
go. Wydłużenie i wyolbrzymienie kształ
tów - artysta najwyraźniej najlepiej się 
czuje w „formacie” pomnikowym - po
zwalają na osiągnięcie monumentalności 
dzieła, niejako przytłoczenie widza wiel
kością i szlachetnością wyobrażanych 
idei. Dużo uwagi poświęca artysta po
wierzchni swoich prac - nie są to „eleganc
kie”, polerowane, salonowe figurki, a po
tężne, chropowate, rozedrgane emocją i 
gwarem bitewnym, emanujące uwięzio
nym w brązie ruchem i energią przedsta
wienia bojowników. Z czasem artysta za
czyna posługiwać się również barwną pa
tyną, jak np. w pomniku ku czci Armii 
Błękitnej, co nadaje jego przestrzennym 
realizacjom walory zaczerpnięte z malar
stwa. Powierzchnia, zwłaszcza popiersi, 
które można oglądać z mniejszej odległo- 
s'ci, ożywia się. Artysta umieszcza na niej 
- w formie płaskorzeźb - dodatkowe szcze
góły, często o znaczeniu symbolicznym. 
Daje tu z pewnością o sobie znać mło
dzieńcza znajomość z mistrzem decorum 
i symbolu, jakim był Szukalski. Pityński 
upodobał sobie, niewątpliwie bar-
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BUDO/EMY IV RZECZPOSPOLITĄ
Stanisław Micbałkie^iez

budowę IV Rzeczypospolitej od odsunię
cia SLD od władzy, póki co znalazła się z 
nim w jednym politycznym obozie zwo
lenników tzw. integracji. Szalenie kompli
kuje to sytuację polityczną, bo SLD fakt 
ten eksponuje, gdzie tylko może, podczas 
gdy ugrupowania owe starają się ten wsty
dliwy zakątek jakoś zakrywać. Na przy
kład Piotr Zaremba, publicysta „Gazety 
Polskiej”, zachwala w „Gazecie Wybor
czej” taktykę Prawa i Sprawiedliwości bra
ci Kaczyńskich. Taktyka ta na nieświado
mym rzeczy obserwatorze mogła sprawić 
wrażenie, że PiS, swoim zwyczajem, jest 
„za, a nawet przeciw”, ale artykuł Zarem
by wszystko wyjaśnia. To wrażenie, to tyl
ko taki pozór dla zmylenia przeciwnika, 
bo tak naprawdę to taktyka PiS była na
stępująca: „twarde warunki, a na końcu 
akceptacja”. Tak właśnie, nie bez dumy 
charakteryzuje tę taktykę red. Zaremba, 
cytując zresztą rzecznika PiS, A. Bielana. 
Jakiś pedant szukający dziury w całym i 
dzielący włos na czworo mógłby oczywi
ście zastanawiać się, komu właściwie PiS 
stawiał owe „twarde warunki” i po co, sko
ro na końcu i tak nastąpiła „akceptacja”, 
ale entuzjastom budowania IV Rzeczypo
spolitej takie wiadomości nie są przecież 
do niczego potrzebne, podobnie jak i do
ciekania, dlaczego to publicyści „Gazety 
Polskiej” coraz częściej goszczą na 
łamach „Gazety Wyborczej”. Ważne jest, 
że taktyka była słuszna, a najlepszym tego 
dowodem są zaakceptowane w końcu wa
runki wciągnięcia Polski do UE. Są one, 
jak wiadomo, najlepsze z możliwych, co 
powtarza także SlD, który te „twarde” 
warunki unijnym negocjatorom napraw
dę stawiał i w imieniu Polski dokonał 
ostatecznej ich „akceptacji”. Wydawało
by się zatem, że jednak PiS powtarza za 
SLD jak za panią matką, ale tak oczywi
ście nie jest. To jest tylko kolejny pozór 
dla zmylenia przeciwnika. Przewidzieli to 
zresztą już starożytni Rzymianie, że si duo 
dicunt idem, non est idem (jeśli dwóch 
mówi to samo to nie jest to to samo).
Poświęcam temu zagadnieniu tak wiele 
uwagi, bo już chyba każdy widzi, jaka to 
różnica czy do Unii wciągana będzie Pol
ska przez SLD, czy też do Unii Polska 
triumfalnie wkroczy z PiS-em na czele. 
Tym, którzy jeszcze tej różnicy nie widzą 
uprzejmie wyjaśniam, że SLD wciągnie 
Polskę do Unii z fałszywych i antypolskich 
pobudek, podczas gdy PiS wprowadzi 
Polskę do Unii z pobudek patriotycznych. 
To jest oczywiste dla każdego, kto wie, że 
SLD kłamie, podczas gdy PiS mówi całą 
prawdę i tylko prawdę, i kto wie, że SLD 
tylko się korumpuje, podczas gdy PiS tyl
ko walczy i walczy z korupcją. Wpraw
dzie tak czy owak Polska do Unii zostanie 
wprowadzona, ale przecież każdy człowiek 
wie, że jest zasadnicza różnica czy np.

m edwie słoneczko uderzy w okno swym 
MrzJ^o^m p^r^a^m^yk^i^em^, budzę się hoży i 
świeży Z antypaństwowym okrzykiem^. Ko- 
munizuję godzink^ę...
Tak opiewał poeta mową wiązaną żywot 
człowieka zaangażowanego politycznie. 
Więc ledwo premier Miller uzgodnił z pre
zydentem, że rząd nie będzie już zmienia
ny do wyborów, które jednak odbędą się 
w terminie o rok wcześniejszym niż kon
stytucyjny, na politycznej scenie pojawi

' ły się znaki. Już afera Rywina, która do
prowadziła do niesnasek nawet w sejmo
wej komisji śledczej, skłoniła niektórych 
polityków do ogłoszenia kresu żywota III 
Rzeczypospolitej i potrzeby zbudowania 
Rzeczypospolitej nr IV. Ta czwarta Rzecz
pospolita ma się charakteryzować, jakże 
by inaczej, odsunięciem SLD od władzy^. 
To jest, ma się rozumieć, rzecz pewna, 
natomiast nie jest jeszcze do końca jasne, 
kto właściwie miałby u władzy się znaleźć, 
kiedy już SLD zostanie od niej odsunięte. 
Zanim jednak SLD zostanie od władzy 
odsunięte, odbędzie się jeszcze referen
dum, w którym naród polski, który i tak 
już wiele wycierpiał, zadecyduje czy od
dać państwo w jakieś, niekoniecznie do
bre ręce, czy też jeszcze go nikomu nie 
oddawać. Tak się akurat składa, że część 
ugrupowań zamierzających rozpoczynać

n.
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ki
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dzo atrakcyjną pod względem pla
stycznym, postać polskiego skrzydlatego 
husarza z czasów potęgi Rzeczpospolitej 
i wiktorii wiedeńskiej. Motyw ten wyko
rzystał w wielu swoich projektach, widząc 
w nim symbol wolnos'ci i chwały. Przypo- 
mnijmy w tym miejscu, że wielka wysta
wa poświęcona sztuce i kulturze XVII- 
wiecznej Polski, jaka kilka lat temu obje
chała Amerykę, oparta była również na 
motywie „skrzydlatego jeźdźca”. 
Twórczość Andrzeja Pityńskiego, rozwi
jająca się poza Polską, a przecież poświę
cona właściwie wyłącznie tematyce pol
skiej i patriotycznej, wydaje się fenome
nem niezwykłym. Znając losy polskich 
twórców za granicą, wiadomo, jak trudno 
jest w ogóle zaistnieć, a co dopiero narzu- 

• cić tematykę rodem z własnego kraju.
Można powiedzieć oczywiście, że Stany 
Zjednoczone to nie stara Europa, że ten 
kraj imigracji par excellence jest bardziej 
otwarty na różnorodność etniczną. Rów
nocześnie jednak ta różnorodność jest 
duża, więc i konkurencja ogromna. Poza 
tym Pityński sięga do historii, co w Ame
ryce nie jest na porządku dziennym. Tym 
bardziej więc znaczące są jego sukcesy, 
zaś fakt pojawiania się pomników o tema
tyce polskiej w rozmaitych miejscach USA 
wydaje się być znakomitą popularyzacją 
polskiej kultury. 

umiera się byle jak, czy też umiera się po 
całkowitym wyleczeniu.
Niezależnie od teg^c^ również inni polity
cy ruszyli do budowy IV Rzeczypospoli
tej. Świat aż wstrzymał oddech na wieść, 
że Maciej Płażyński, do niedawna kieru
jący Platformą Obywatelską, porzucił tę 
placówkę, bo „nie spełniała ona jego 
oczekiwań”. Na razie nie wiemy jakich, bo 
PO, podobnie jak SLD i PiS, stoi na nie
przejednanym stanowisku wprowadzenia 
Polski do Unii, ale pewnie w stosownym 
czasie się dowiemy. Obserwatorzy sceny 
politycznej powtarzają sobie w wielkim 
sekrecie, że decyzja Płażyńskiego wiąże 
się z inicjatywą utworzenia partii chadec
kiej. Jak wiadomo, chadecja istnieje w 
Niemczech, które po wejściu do Unii Eu
ropejskiej będą naszą drugą, a właściwie 
pierwszą ojczyzną („dla nas, partyjniaków^, 
prawdziwą ojczyzną jest Związek Ra
dziecki” - mówił w 1947 r. Mieczysław 
Moczar). Otóż ta chadecja zapragnęła 
mieć w Polsce bratnią partię, z którą mo
głaby uprawiać różne polityczne i inne 
stosunki. Podobnież decyzja Plażyńskie- 
go wychodzi naprzeciw temu społeczne
mu zapotrzebowaniu, to z pewnością zo
stanie odpowiednio wynagrodzona poli
tycznym sukcesem, bo cóż w końcu na
gradzać, jeśli nie inicjatywy wychodzące 
naprzeciw gwałtownym potrzebom? W 
tych przypuszczeniach utwierdzają nas 
pogłoski, iż akces do partii chadeckiej 
zgłasza też Artur Balazs i Marek Biernac
ki, b. minister spraw wewnętrznych w rzą
dzie premiera Buzka.
O ile w przypadku partii chadeckiej z pew
nością czynnik ideowy będzie dominował 
nad czynnikiem materialnym, o tyle w 
przypadku tzw. „Inicjatywy dla Polski” 
może być raczej odwrotnie, zważywszy na 
osobę inicjatorki tej nowej politycznej 
formacji. Tą osobą jest bowiem Aldona 
Kamela-Sowińska, była minister skarbu w 
rządzie premiera Buzka. Zważywszy na 
prywatyzacyjne zainteresowania Aldony 
Kameli-Sowińskiej można nabrać pewno
ści, że kierowana przez nią Inicjatywa tra
dycyjnie będzie zmierzała w tym właśnie 
kierunku. Wypadałoby się z tego tylko 
cieszyć, gdyby nie okoliczność, że podob
no niewiele już mienia państwowego do 
sprywatyzowania zostało, m.in. dzięki 
poprzedniej działalności założycielki Ini
cjatywy jeszcze jako ministra. W takim 
zaś przypadku Inicjatywa może nie roz
winąć skrzydeł. Z drugiej jednak strony 
nie możemy zapominać, że jeśli Inicjaty
wa również stanie na nieubłaganym sta
nowisku wprowadzenia Polski do Unii 
Europejskiej, to jakoś się, jeśli można tak 
powiedzieć, wyżywi, bo posad „dla Pol
ski” przewidziano tam podobno około 
2700 i to takich samych dobrych, co naj
mniej 50 tys. euro rocznie. Zatem i przed 
Inicjatywą dla Polski też roztaczają się 
zachęcające perspektywy, byle tylko, ma 
się rozumieć, odsunąć SLD od władzy, bo 
SLD ma takie szerokie polityczne zaple
cze, że nawet w Unii Europejskiej niko
mu nie da nawet niczego powąchać.
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LA PAGE DES FRANCOPHONES 
de Richar^i Zienkiewicz (riczienk@^r^i^t^iei^^it.fr)

8IENVENUS 
AU CLUB !

Le 16 avril demier, le traite d’accession 
des pays candidats a l’Union européenne 
a été sijeif: snlenm^lleteleet e nAthpes 

les representants des quinze pays membres 
et des dix pays candidats designes a Copen
hague pour faire partie du prochain elargis- 
sement. C’est un evenement important, mais 
c’est une suitę logique et sans surprise du 
sommet de Copenhague de decembre der- 
nier^. J’ai deja dit ce que j’en pensais, je n’y 
reviendrai donc pas. Il faut reconnaître que 
certains dirigeants des pays membres de 
I’Upîop europeenne ont fait preuve de beau
coup de courage en signant ce traite. Op leur 
reproche souvent de ne pas être assez a 
Fecoute de leurs citoyens, de ne pas pren
dre suffisamment en compte les attentes de 
ceux qui ont vote pour eux. Dans le cas pre
sent, on ne peut etre que satisfait de cons
tater que malgre le peu d’epthounianme ex
prime dans les sondages par F opinion pu
blique europeenne, les dirigeants europeens, 
bon gre mai gre, ont agi comme si de rien 
p’était et ont franchi une nouvelle etape 
dans le processus d’êlargissemept. A Co
penhague, ils avaient reconnu que les pays 
candidats etaient prets a integrer FUnion 
êuropêêppe et a Athenes ils ont signe le trai
te d’accensiop apres la recommandation du 
Parlement europeen, a une êcrasapte ma- 
jorite, de signer le document. Parfois, la 
dimension politique et la vision de l’avenir 
sontplus fortes que l’opinion publique. Cela 
n’est peut-etre pas specialement democra- 
tique, mais il faut savoir ou est le sens de 
Ihistoire. Par definition, un homme d’Etat 
digne de ce nom le sait, ce qui n’est pas tou
jours le cas pour le simple citoyen. Ce que 
j’ecris est surtout vrai pour la France où 
l’on constate un rejet de Fêlargissêmept. 
Les demiers sondages Eurobarometre mon- 
trêpt que si seulement 52% des Europeens 
sont pour Félarginnement, il n’y a que 41% 
de Franęais qui le sont alors que 49% sont 
contrę. 11 est assez triste de constater ces 
chiffres alors que la France fait partie des 
six pays fondateurs de l’Europe et que 1 ’ ini
tiative, dans la personne de Robert Schu
man, est partie d’un Franęais. Vis-a-vis de 
la Pologne, l’attitude de la France n’est pas 
brillante non plus avec seulement 48% de 
Franęais en faveur de son adhesion et 34% 
contrę. Cela n’a rien a voir avec Fattitude 
des Suedois et des Danois qui sont a 72 ou 
73% pour et seulement a 18% contrę. Le 
coptraste dans les attitudes laisse songeur^. 
Op se demande parfois ou est passie l’ami- 
tie franco-polopaise dont on parle tant dans 
les discours officiels. Les Franęais sont-ils 
vraimênt bien informes sur F Europę en ge
neral ? On peut en douter si l’on veut'biep 
copsiderer que le joumal de 20 heures sur 
France 2 n’a consacre qu’envirop une mi
nutę au sommet d’Athênês et que le sujet a 
surtout parle des manifestatiops dans la

capitale grecque. Qu'est-ce que les Franęais con
naissent de la Pologne ? Pas grand chose non plus 
si Ton s'en refere au reportage diffuse sur la pre
miere chaîne de la television polonaise, diffuse 
dans le joumal de 19 heures 30 le dimanche de 
JPâques. A part les comichons au sel et la vodka 
pour les clients d’une boutique specialisee dans 
les produits polonais a Paris, c’était le vide a peu 
pres complet. Si je m’en refere a ma propre ex
perience, je peux vous dire comment les Fran
ęais moyens voient les Polonais de nos jours. 
Pour monsieur Dupont, les Polonaises sont d’ex
cellentes femmes de menage qui savent de sur- 
ci^c^ît tres bien s’occuper des enfants tandis que 
les Polonais travaillent au noir dans le batiment 
et sont de grands buveurs. A ce propos, récem
ment, dans un celebre jeu televise français, La 
Cible sur France 2, il y a eu une question sur les 
traits caracteristiques nationaux des differents 
pays. Comme de bien entendu, la reponse pour la 
Pologne etait « saoul comme un Polonais ». Le 
candidat a meme dit; « saoul comme toute la Po
logne », ce qui a ete considere comme une bonne 
reponse par le presentateur^. Un autre monsieur 
Dupont vous dira qu’en integrant 1’Union euro
péenne, les candidats vont faire baisser son ni
veau de vie et son niveau culturel. Avec des pays 
plus pauvres, le revenu moyen de 1’Union euro- 
peenne par habitant va certes baisser mais en ce 
qui concerne le niveau culturel, je me pose bien 
des questions. Entre un Vaclav Havel, ou un 
Bronisław Geremek, et un usager francilien des 
trains de banlieue qui met ses pieds sur la ban
quette en face de lui ou qui crache sur le quai de 
la gare, je suis en droit de me demander qui fait 
baisser le plus le niveau culturel de FEuropę. Des 
Franęais plus avances reconnaissent le rôle joue 
par Lech Wałęsa et le pape Jean-Paul II dans les 
transfOTmations intervenues en Europę centrale 
a la fin des annees quatre-vingts. D’autres par
lent aussi de Chopin et de Marie Curie. Seule une 
poignee de Franęais est bien informee et s’inte- 
resse honnetement a notre pays. Tout cela n’est 
pas tres encourageant, vous allez penser que je 
noircis le tableau par exces de pessimisme. C’est 
pourtant un quotidien vecu que n’amelident pas 
les joumaux populaires et gratuits comme 20 
Minutes. Ce demier, dans son numero consacre 
au sommet de Copenhague, n’a parle que des as
pects negatifs des candidats comme le chômage 
et la côrruptîôn en Pologne. Pour en revenir aux 
hommes politiques, ce sont eux qui ratifieront le 
traite d’accession. En France, ce sera la mission 
de I’Assemblee nationale et du Senat. Pour finir 
sur une note d’optimisme, je peux vous dire que 
j’ai lu, il y a deux jours, le rapport redige par la 
Delegation de l'Assemblée nationale pour FUnion 
europeenne sur « l’adhesion de la Pologne a 
l’Union europeenne ». L’etude fait un etat des 
lieux de la situation de la Pologne, notamment 
du point de vue de la modemisation écônômique, 
des efforts qui restent a accomplir et de la ques
tion de l’agriculture. Je me fais un plaisir de vous 
livrer la conclusion qui sera aussi la mienne pour 
aujourd’hui : « cônfoImément aux conclusions du 
rappOTteur, la Delegation a donnę un avis favora
ble a I’adhesion de la Pologne a l’Union euro- 
peenne. »

Ciąg dalszy ze str. 6-7

KTO URATU/E POLSKĘ?
Sprawę bardzo poważnie kompliku
je kolejne zjawisko. Jest nim brak al
ternatywy politycznej.
Aż trudno uwierzyć w to, że zdołali
śmy się, niejako na własne życzenie, 
ogołocić z możliwości dokonywania 
wyboru. Kto bowiem ma szansę uzy
skania większości parlamentarnej po 
zbliżającym się do strefy spadkowej 
SLD?
AWS jest politycznym trupem. Nie 
ma jakichkolwiek szans na reanima
cję, zwłaszcza że związki zawodowe 
„Solidarność” odwróciły się od po
lityki. Platforma Obywatelska dryfu
je ku liberałom, a więc pozbawia się 
centro-prawicowych polityków. Pra
wo i Sprawiedliwoś'ć to partia dwóch 
indywidualności - braci Kaczyń
skich, ale bez głębszego zaplecza. 
Polskie Stronnictwo Ludowe jest 
ugrupowaniem bez kręgosłupa ide
owego, ale z solidnym zapleczem 
biznesowym. Może współrządzić, ale 
zawsze za cenę spełniania swoich 
grupowych interesów. Liga Polskich 
Rodzin jest partią zbyt radykalną, aby 
poniosła za sobą masy. Swoją wyra
zistością gwarantuje jednak obec
ność w kolejno wybranym parlamen
cie, jednak wyłącznie na poziomie 
10, góra 15 procent.
Nie ma żadnej partii nie^postkomu- 
nistycznej, zdolnej do przejęcia roli 
wiodącej, w ewentualnej koalicji z 
mniejszymi ugrupowaniami. „Samo
obrona” jest podobnym utrapieniem 
dla kraju, co SLD. W jej kierownic
twie znajdują się działacze o niskim 
morale i jak każda partia populistycz
na, także „Samoobrona” może odno
sić sukcesy jedynie w destrukcji. W 
obecnej sytuacji kraju rządy czy 
współrządy „Samoobrony” to dalszy 
krok do narodowego nieszczęścia. 
Głową państwa jest pozornie skłóco
ny z Millerem i postkomunistycznym 
betonem Aleksander Kwaśniewski. 
Różnice wynikają z pewnej taktyki 
osobistej. Kwaśniewskiemu prezy
dentura kończy się za 2 lata i dziś 
szuka dla siebie miejsca na wysokim 
stanowisku w NATO lub oNz. Ma 
amerykańskie poparcie. O inne za
dba jego sojusznik Adam Michnik - 
postać licząca się nie tylko w kołach 
politycznych w kraju. Miller jest dla 
Kwaśniewskiego nie tyle konkuren
tem, co ciężarem. Jest bowiem post
komunistycznym betonem, a Kwa
śniewski ma ambicje, aby brylować 
na europejskich salonach. Kwa
śniewski - Europejczyk wcale jednak 
przeszłości się nie wypiera, raz po raz 
odznacza medalami ponure postaci z 
PRL. Ale chce zarazem uchodzić za 
polityka Zachodu. Twarda, bolsze
wicka frazeologia Millera nie jest 
dobrą legitymacją dla prezydenta. pi
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Często się zdarza, że 
drobne z pozoru wie

ści dają nam sporo do myślenia. Mnie 
zbulwersowało ostatnio doniesienie, że 
dwaj studenci ostatniego roku prawa po
rwali 16-letnią córkę biznesmena i za
żądali za jej uwolnienie 100 tys. euro. W 
dodatku zagrozili, że jeśli okupu nie 
otrzymają w wyznaczonym terminie, za- 
biją dziewczynkę. Za uzyskane w ten 
sposób pieniądze zamierzali otworzyć 
agencję ochrony mienia. Proszę, jaki 
wzniosły cel, jakie szlachetne pobudki, 
a jaka niegodziwa droga do ich spełnie
nia.
Zastanówmy się przez chwilę, studenci 
prawa, czyli przyszli urzędnicy wymiaru 
sprawiedliwości, może prokuratorzy, 
może sędziowie, albo adwokaci? Można 
mi uczynić zarzut, że demonizuję, że je
stem przewrażliwiony, przecież to nie cały 
wymiar sprawiedliwości, tylko dwaj stu
denci wydziału prawa. Owszem, dwaj, ale
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Więc ten od czasu do czasu odcina 
się od Millera. Liczy, że za poparcie Sta
nów Zjednoczonych w wojnie z Irakiem 
otrzyma ważny fotel, choćby sekretarza 
generalnego NATO. Teraz ważne jest, aby 
nie zdołał przygotować swojego następcy. 
Na tym polu - prezydenckim - sytuacja 
wydaje się łatwiejsza, aniżeli w wyborach 
do parlamentu. W ciągu najbliższych 
dwóch lat obóz niepodległościowo-soli- 
darnościowy (ten termin wydaje się bar
dziej czytelny) ma szansę przygotować 
maksimum dwóch kandydatów, z których 
wyłoniony zostałby w prawyborach jeden 
kandydat na prezydenta III Rzeczpospo
litej, w wyborach 2005 roku. Już dziś' 
wyłaniają się ciekawe indywidualnoś'ci, 
mające szansę, aby zasiąś'ć w Pałacu Pre
zydenckim. Jednak posiadają słabe zaple
cze polityczne, aby wygrać wybory par
lamentarne i zacząć rządzić bez komuni
stów^.
Jeśli chodzi o zmiany w parlamencie, 
przyszłoś'ć rysuje się ponuro dlatego, że 
wszystkie warianty mają więcej minusów 
niż plusów. W najbliższych wyborach 
parlamentarnych żadna partia nie ma 
szans na zdobycie większości głosów, nie 
ma nawet dziś partii, która zbliży się do 
30 procent głosów. Najbliższy tego, mimo 
wszystko, może być SLD. Centro-prawi- 
cowa koalicja wielu partii to sejmowy jar
mark niekończących się swarów. A więc 
kto? Groźna „Samoobrona”, która może 
jedynie doprowadzić do rozkładu finan
sów państwa? Tym bardziej już dziś nale
ży przygotowywać się na najgorsze. A 
może raczej należy zakasać rękawy i przy
wrócić do życia marzenia o Rzeczpospo
litej obywatelskiej i samorządnej. Nawet 
kosztem nowych wyrzeczeń. Czyżby Po
lacy do tego nie doroś'li?

Jerzy Klechta

według mnie cała tragedia na 
tym polega, że są to młodzi lu
dzie, którzy swój przyszły za
wód powinni wykonywać bez 
jednej skazy na sumieniu. Nie
stety, oni nie są wyjątkami, spo
ro sędziów, prokuratorów, rad- ^; «rjSfirjjKż, ■ 
ców prawnych, zamieszanych Jfe
jest w różne przestępcze afery, 
których mamy bez liku. Państwo 
nasze jest chore i wymaga uzdro
wienia, a kto ma to zrobić jak nie 
środowisko prawnicze. Przede 
wszystkim sędziowie i prokura
torzy, którzy są ostoją wymiaru sprawie
dliwości i na nich ciąży obowiązek wery
fikacji obywateli tego kraju na uczciwych 
i nie. Tak jak sędziowie są ostoją prawa w 
państwie, tak policja z kolei winna być 
ostoją bezpieczeństwa obywateli. Zresztą, 
co ja tu będę wydziwiał i teoretyzował, 
opowiem w skrócie o przypadkach, które 
mi się przytrafiły osobiście i które więcej 
mówią o sprawiedliwości i bezpieczeń
stwie, niż to można wyczytać z nauko
wych podręczników uniwersyteckich.
Dwa lata temu odwiedziła nas pewna zna
joma na wsi i pozostawiła samochód na 
podwórku. W nocy skradziono jej radio. 
Nie minęło czasu wiele, jakieś' pól roku, 
przestępców schwytano, stanęli po roku 
przed sądem, oczywiście najwyższym w 
Sieradzu, lecz ze względu na „znikomą 
społeczną szkodliwość czynu” nie zosta
li ukarani. Jeden obiecał sądowi, że rzuci 
palenie, drugi, że pójdzie do szkoły, wia
domo, jak to siedemnastolatkowie.
Rok temu naszej córce skradziono w Ło
dzi na wystawie psów samochód. Po ty
godniu, kiedy moja żona wyszła z naszy
mi psami, i to wcale nie na wystawę, lecz 
na spacer w wiadomych celach, o pięćset 
metrów od domu znalazła „zgubę”. Dzwo- 
niliś'my pięć razy na policję i po trzech 
godzinach już przyjechali. W Polsce trze
ba mieć b. zdrowy system nerwowy. Gdy
by moi starzy przyjaciele z Francji zapy
tali mnie teraz czy wracać do Kraju, czy 
jeszcze trochę tam pomieszkać, nie umiał
bym im uczciwie odpowiedzieć.
Jakiś miesiąc temu złodzieje podczas na
szej nieobecnoś'ci włamali się do nasze
go wiejskiego domu i go solidnie spusto
szyli. Skradli nawet figurkę Chrystusa, 
która od przeszło 60 lat wisiała nad 
drzwiami wejściowymi, ponadto piękne
go orła w koronie, rzeźbionego w kamie
niu oraz mnóstwo skór, w tym z dzika, a 
także bardzo dużo pięknych pamiątek, 
nie tyle wartościowych w sensie material
nym, co sentymentalnym. Ponieważ mie
li mały samochód i za jednym zamachem 
nie udało im się wszystkiego zapakować, 
postanowili przyjechać następnego dnia 
po resztę. Lecz mnie intuicja lub Duch 
Święty, jak kto woli, podpowiedział, 
żebym tego dnia odwiedził Laskowiec. O 
smutnym odkryciu powiadomiłem sąsia
dów, zamknąłem drzwi na nową kłódkę, 
a złodzieje rozbestwieni bezkarnością po
jawili się za chwilę ponownie, tak że zdą
żyłem zanotować numery ich wozu. Za-

dzwoniłem na policję, lecz dyżurny po
sterunkowy był tak zaskoczony i zniesma- 
czony moim telefonem, może akurat słu
chał radia, które tego dnia nadawało, że 
aresztowano 8 policjantów podejrzanych 
o kradzież tirów, iż wyczułem to przez te
lefon, więc powiadomiłem o całym zda
rzeniu znajomego policjanta z drogówki 
i podałem mu wszystkie namiary na prze
stępców. Bez większego trudu schwytał 
ich o 12 w nocy, właśnie słuchali podczas 
jazdy staropolskich pieśni rycerskich z 
płyt, które mi wraz z adapterem skradli 
przed kilkunastoma godzinami. O dziwo, 
radia, które było podłączone do adaptera 
nie odzyskałem. Wielu innych rzeczy też 
nie. W pierwszym momencie nie zdąży
łem spisać wszystkich przedmiotów, któ
re zniknęły, dopiero przy pomocy skru
pulatnej małżonki zrobiłem inwentaryza
cję i poszedłem z tym na policję, ażeby 
zameldować stróżom prawa o całym wy
darzeniu, ale starszy posterunkowy na
zwiskiem Nowak poinformował, że w naj
bliższym tygodniu nie ma dla mnie cza
su, a później jedzie na urlop, po urlopie 
na kurs, więc jest nadzieja, że się jeszcze 
kiedyś spotkamy. Otrzymam wezwanie na 
piśmie.
Rzeczywiście nie pali się, w końcu jestem 
zdrowy i młody, niebawem skończę do
piero 72 lata, więc jeszcze trochę mogę 
poczekać. Później sprawą zajmie się pro- 
kuratoi^, a w końcu za parę lat sąd i będzie 
po wszystkim. Cierpliwości. Milionowe 
afery rozwiązuje się u nas po kilkanaście 
lat i też nikt z tego powodu nie robi awan
tury. Przecież nawet Głowa Państwa wie
działa, że jakiś tam Rywin chciał 17 i pół 
miliona łapówki za ustawę i nie doniosła 
o tym Prokuratorowi Generalnemu, który 
z.esztą też o tym wiedział, a co dopiero 
kradzież tych kilkunastu przedmiotów 
wartości trzech, czterech tysięcy złotych 
1 to jakiemuś staruszkowi ze wsi. W na
szej wiosce w ciągu ostatnich paru lat każ
demu mieszkańcowi coś skradziono, a to 
rower, a to kosiarkę, a to koło od traktora, 
lecz nikt oprócz mnie nie zawraca tym 
głowy policji. Zresztą w mojej wiosce 
wszyscy dobrze wiedzą, że kiedyś praco
wałem w „Karuzeli” i nikt mnie od tamte
go czasu nie traktuje poważnie. Ale skąd 
komenda policji w Zduńskiej Woli o tym 
wie? Całe szczęście, że choć Czytelnicy 
„Głosu Katolickiego” w Paryżu traktują 
swego wiejskiego komendanta z Laskow- 
ca absolutnie serio, na co mam dowody^.
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Dokończenie ze str. 3

FRANCUSKA REPUBLIKA...
Alexandre del Valle, autor książki „Zamach 
totalitaryzmu islamskiego na demokrację, 
pisze w artykule opublikowanym przez 
dziennik Le Figaro, że od początku woj
ny „postępowe” środki masowego prze
kazu i - jak to ujmuje - „uprawnieni do 
tego intelektualiści” przedstawiają kon
flikt jako starcie dwóch obozów - anty
wojennego i ofiar arabo-muzułmańskich 
z jednej strony oraz prowojennego - żąd
nych ropy naftowej kowbojów z Teksasu 
i ich wspólnika Sharona. Opętanego. 
Skrajnie dwubiegunowa interpretacja oby
dwu postaw mija się z prawdą i nakazuje 
bliższe przyjrzenie się nie tylko samym an
tagonistom, ale i motywom polityki fran
cuskiej. Na pewno jednym z nich, który 
skłonił prezydenta Chiraca do zajęcia sta
nowiska zdecydowanego przeciwnika ame
rykańskiej interwencji w Iraku był pro
blem arabski. We Francji mieszka pięć mi
lionów muzułmanów. To beczka z pro
chem. Lontem, który podpaliłby ładunek 
wybuchowy byłoby opowiedzenie się po 
stronie George W. Busha. Tu już nawet 
nie chodzi o masowe demonstracje anty
francuskie, jakich widownią byłyby ulice 
miast Francji. Mogłoby dojść do znacznie 
poważniejszych rozruchów a nawet trage

dii. W końcu warstewka wartości republi
kańskich jest wśród francuskich muzułma
nów bardzo cieniutka. Takim symptoma
tycznym, ale jakże wiele mówiącym wy
darzeniem było wygwizdanie Marsylian- 
ki na Stade de France w czasie meczu Fran
cja - Algieria. Według Alexandrea del 
Valle, Francja, gdzie wzięto pod uwagę 
wymiar cywilizacyjny obecności arabo- 
muzułmańskiej nad Sekwaną i Rodanem, 
wróciła na gaullistowskie tory w swojej 
polityce zagranicznej. Jest zdecydowanie 
pro-arabska. De facto Francja uznaje He
zbollah, zacieśnia stosunki z Syrią, co wię
cej - doprowadza do ośmieszenia ONZ 
(które tak skądinąd popiera) - w znacz
nym stopniu przyczyniając się do wybra
nia Libii Kadafiefgo na przewodniczącą 
oenzetowskiej Komisji Praw Człowieka! 
Tak pojęta polityka zagraniczna musi mieć 
także konsekwencje na własnym podwór
ku. Rząd, aby nawiązać dialog z pięcioma 
milionami obywateli - muzułmanów (z 
jednej strony ich marginalizacja mogłaby 
sporo kosztować, z drugiej nie wolno po
gardzić tak potężnym elektoratem), powo
łuje Francuską Radę do Spraw Religii Mu
zułmańskiej. I tutaj sytuacja wymyka się 
władzom francuskim, w podobny sposób 
w jaki Amerykanom spod kontroli wymy
kają się szyici dążący do utworzenia Irac
kiej Republiki Islamskiej. W wyborach do 

Rady zdecydowanie wygrywa reprezentu
jący konserwatystów muzułmańskich So
jusz Organizacji Islamskich we Francji, 
który utrzymuje bliskie stosunki z takimi 
grupami jak skrajne Braterstwo Muzuł
mańskie. Dziesięć tysięcy uczestników 
obrad Rady wygwizduje ministra spraw 
wewnętrznych Sarkozy'ego, który 
oświadcza, że nie widzi powodu, aby ko- 
biety-muzułmanki pozowały do zdjęć pasz
portowych z głowami owiniętymi szala
mi, podczas gdy prawo francuskie wyma
ga od obywatelki, aby na takiej fotografii 
widniała jej podobizna z gołą głową. Fun
damentaliści uważają, że Koran nakazuje 
kobietom zakrywanie głowy, gdy jest ona 
poza domem - stąd słowa ministra przyję
to jako obrazę uczuć religijnych. Sekre
tarz Generalny Rady twierdząc, że prawa 
należy przestrzegać, ale przepisy godzące 
w wolność religijną należy zmienić, po
wołała się na przykład odwołania przepi
su nakazującego Żydom noszenia żółtej 
gwiazdy Dawida. Czy jest to zatem suge
stia, że muzułmanie francuscy są prześla
dowani przez władze V Republiki tak, jak 
Żydzi przez kolaborantów z Vichy? W 
irackich meczetach coraz częściej słyszy 
się głosy domagające się powołania Re
publiki Islamskiej. Czy podobne głosy 
zaczną dobiegać z meczetów Paryża?

Marek Brzeziński
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Fidel Castro zdecydowanie potrafi - 
jak to si^ mówi - „wyczuć chwili^’” 
Kiedy oczy całego s'wiata zwrócone były 

na bombardowany Irak, służby komuni
stycznego prezydenta Kuby zatrzymały i 
skazały na długoletnie więzienie trzydzie
stu dysydentów. Procesy następnych opo
zycjonistów są w toku. Fala represji, któ
ra uderzyła w opozycję kubańską była 
zupełnie bezprecedensowa. Niektórzy ob
serwatorzy porównują ją z aresztowania
mi wśród członków Solidarności, doko
nanymi przez generała Jaruzelskiego pa
miętnej nocy z 12 na 13 grudnia 1980 
roku. W ciągu zaledwie tygodnia kubań
ska policja zatrzymała 77 członków pa
cyfistycznego ruchu oporu, oskarżając ich 
o „konspirowanie” z przedstawicielem 
Stanów Zjednoczonych w Hawanie - Ja- 
me^’em Cason’em. Atak był niespodzie
wany, bo przez kilka ostatnich lat władze 
kubańskie wykazywały sporo tolerancji. 
Tolerancja ta pozwoliła na wyłonienie się 
tzw. „projektu Vanela” - apelu o przepro
wadzenie na Kubie zmian demokratycz
nych na drodze konstytucyjnej, pod któ
rym swe podpisy złożyło 11 tysięcy osób. 
Dzięki tej tolerancji stworzone zostało 
prawdziwie niezależne środowisko dzien
nikarzy i intelektualisl^ów^. I ono zapłaciło 
największą cenę w czasie ostatnich repre
sji. Aresztowania dziennikarzy były prze

prowadzone w sposób wyjątkowo brutal
ny. Rewizje w domach trwały wiele go
dzin i policjanci konfiskowali wszystko, 
co im wpadło w ręce - komputery, ma
szyny do pisania, aparaty fotograficzne, 
kamery, książki, notatki, osobistą kore
spondencję. Parę dni później, na proce
sach okazało się, że wszystko to jest ma
teriałem dowodowym, przemawiającym 
na niekorzyść oskarżonych. Procesy, prze
prowadzone na początku kwietnia przed 
14 trybunałami, przypominały jako żywo 
procesy moskiewskie z lat trzydziestych. 
Odbyły się przy drzwiach zamkniętych, 
na salę rozpraw nie dopuszczono ani za
granicznych dyplomatów, ani dziennika
rzy. Były błyskawiczne, oskarżeni mieli 
prawo porozumieć się z adwokatem przez 
5 minut, wyroki nie zostały podane do 
wiadomości publicznej. Organizacje obro
ny praw człowieka dowiedziały się o nich 
od rodzin skazanych. Kary okazały się wy
jątkowo ciężkie - niezależna ekonomist- 
ka, Marta Beatriz Roque, jedyna kobieta 
wśród oskarżonych i emblematyczna po
stać kubańskiej opozycji skazana została 
na 20 lat więzienia. Prokurator żądał dla 
niej dożywocia. Dożywocie groziło także 
niezależnemu dziennikarzowi Ricardo 
Gonzalez’owi, skazanemu ostatecznie na 
20 lat, przewodniczącemu kubańskiej par
tii liberalnej Osvaldo Alfonso, który do

stał 18 lat i Hectorowi Palacios - jednemu 
z inicjatorów projektu Varela, którego uka
rano 25 letnim wyrokiem. Raul Rivero - 
poeta i dziennikarz o międzynarodowej 
sławie, założyciel niezależnej agencji pra
sowej Cuba Press i ekonomista Oscar Espi
nosa Chepe otrzymali po 20 lat. Rodziny 
skazanych, nie robiąc sobie żadnych złu
dzeń, zapowiadają apelację. Blanca Rey
es - żona Raula Rivero - przekonana, że 
wyrok dla jej męża podyktował sam Fi
del Castro, bo nikt inny nie odważyłby 
się skazać poety za sam fakt, że pisze wier
sze, zamierza prosić o wstawiennictwo Pa
pieża Jana Pawła II i rządy europejskie. 
W historii Kuby nigdy dotąd nie widzia
no tak dużej liczby osób skazanych za 
wolne wyrażanie opinii. Komunistyczne 
władze nie zadały sobie nawet trudu sfa
brykowania wiarygodnych dowodów. Je
dynymi dowodami mającymi świadczyć, 
że grupa oskarżonych intelektualistów 
prowadziła „działalność wywrotową, przy
gotowując za pomocą wrogich, amerykań
skich ośrodków kryminalny spisek prze
ciwko państwu” były książki, brudnopisy 
artykułów, komputery i aparaty fotogra
ficzne.
Zdaniem Oswaldo Paya, wybitnego dy
sydenta kubańskiego, laureata europej
skiej nagrody imienia Sacharowa i kan
dydata do tegorocznej pokojowej Nagro
dy Nobla, który tym razem uniknął aresz
towania (pytanie na jak długo), fala ostat
nich represji świadczy o tym, że reżim 
Fidela Castro przeżywa poważny kryzys i 
chce za wszelką cenę, póki jeszcze ma tro
chę sił, stłumić „hawańską wiosnę”.
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FRANCJA
17 kwietnia w Hôtel de 

Vilłe w Saint Avold odbył się wernisaż 
wystawy retrospektywnej „Univers Fan
tastique” Wojciecha Siudmaka, wybitne
go artysty malarza mieszkającego od 30 
lat we Francji. Organizatorem ekspozycji 
był mer St Avold Andre Wojciechowski.

SIUDMAK
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UNIVERS FANTASTIQUE 
EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

□ W 1989 roku rząd francuski utworzył 
Fundację Francja-Polska. Celem jej była 
pomoc w transformacji politycznej i go
spodarczej Polski: w budowaniu państwa 
prawa, demokracji samorządowej i go
spodarki wolnorynkowej. Swymi działa
niami Fundacja wspierała współpracę 
między samorządami terytorialnymi, wy
ższymi) uczelniami, partnerami społeczny
mi i gospodarczymi na poziomie lokal
nym i krajowym. W latach 1989-2001 
Fundacja Francja-Polska otrzymała od 
rządu francuskiego około 50 milionów 
euro subwencji, które pozwoliły jej nieść 
pomoc merytoryczną i finansową przy 
realizacji ponad 150 umów partnerskich 
między radnymi i urzędnikami samorzą
dowymi oraz organizacjami pozarządo
wymi; ponad ^^00 projektów zrealizowa
nych w dziedzinie gospodarczej, społecz
nej i rolnej; studiów ponad 4000 polskich 
studentów francuskojęzycznych w dzie
dzinie zarządzania w gospodarce rynko
wej i nauk politycznych. Obecnie powsta
ło Stowarzyszenie „France-Pologne pour 
TEurope” (FPE), którego celem jest bu-

FRANCE POUR L'EUROPE 

.POLOGNE
dowanie i umacnianie tożsamości euro
pejskiej; integracja Polski z Unią Euro
pejską poprzez współpracę partnerską;

9tl 1(f tat̂ Zbignieuf A. Judyckl

wzajemne zrozumienie społeczeństw fran
cuskiego i polskiego; rozwijanie wspól
nego działania swoich członków i part
nerów.
Priorytety na 2003 rok to: pomoc tech
niczna przy projektach europejskich (w 
celu opanowania know-how w tworzeniu 
i zarządzaniu projektami europejskimi 
oraz pozyskiwania funduszy europej
skich, FPE proponuje polskim samorzą
dom i instytucjom partnerską współpra
cę z doświadczonymi francuskimi eksper
tami w ramach warsztatów konsultacyj
nych oraz sieci specjalistów w dziedzinie 
rozwoju lokalnego) oraz wzmocnienie 
francusko-polskiej współpracy szkół wy
ższych (20 polskich i francuskich szkół 
wyższych oraz PFE pracuje nad wprowa
dzeniem „znaku jakości” dla organizowa
nych przez nie wyższych studiów francu
skojęzycznych w oparciu o nowy europej
ski system wyższych studiów, kładący 
akcent na przygotowanie zawodowe. W 
tym celu powołana zostanie fundacja 
oparta na prawie polskim „France-Polo
gne Education”. Szczegółowych informa
cji dotyczących działalności France-Po
logne pour l'Europe można uzyskać pod 
adresem: ul. Narbuta 27 m. 1,02-536 War
szawa, tel. 48 22 881 04 16 lub 4, rue de 
la Michodiere, 75002 Paris, tel. 01 53 05 
00 00.
□ Znaną postacią w polonijnym środowi
sku emigracyjnym we Francji był Edward 
Mikołaj Woroniecki (1886-1960), absol
went filologii polskiej i historii sztuki Uni
wersytetu Jagiellońskiego. W latach 
^^19-1921 członek polskiej delegacji Po
kojowej i Polskiej Agencji Prasowej w Pa
ryżu, a następnie niezależny popularyza
tor kultury polskiej we Francji, m.in. or
ganizator wystaw sztuki polskiej, np. 
trzech sekcji polskich na wystawach mię
dzynarodowych w Paryżu. Redaktor i au
tor wydawnictw encyklopedycznych o 
Polsce (opracował 2/3 Małej Encyklope
dii Polskiej w języku francuskim); współ
założyciel i sekretarz generalny Towarzy
stwa Wymiany Kulturalnej i Artystyczno 
- Literackiej Polski z Francją 1925-1928; 
prezes Towarzystwa Miłośników Teatru 
Polskiego w Paryżu; delegat paryski 
Związku Literatów Polskich, redaktor 
„Almanachu Polskiego” za lata 1924
1925; polski delegat na licznych zjazdach 
i kongresach międzynarodowych; paryski 
korespondent polskich czasopism, m.in. 
„Świata”, „Tygodnika Ilustrowanego”, 
„Tęczy”, „Nowej Reformy”, „IKC”, „Kur- 
jera Polskiego”, „Dziennika Poznańskie
go”). Autor licznych rozpraw naukowych 
(głównie dotyczących zagadnień słowia- 
nofilstwa polskiego, historii sztuki i lite
ratury polskiej), artykułów, szkiców, ese
jów w języku polskim, francuskim, angiel
skim, rosyjskim i ukraińskim oraz publi
kacji książkowych (w tym dwóch powie

ści). Uhonorowany francuską Legią Ho
norową.

• POLSKA
□ Władze samorządowe Szkoły Podsta
wowej nr 73 we Wrocławiu podjęły de
cyzję o nadaniu szkole imienia gen. Wła
dysława Andersa.
□ Prawo Unii Europejskiej nie reguluje 
kwestii uprawnień kombatantów. Sprawy 
te należą wyłącznie do kompetencji 
państw członkowskich. Oznacza to, że 
Polska przystępując do Unii Europejskiej 
nie będzie musiała zmieniać przepisów 
dotyczących świadczeń kombatanckich.
□ W dniach 28-29 czerwca odbędzie się 
w Warszawie Światowa Konferencja Go
spodarcza.
□ TV Polonia przyznaje nagrody „Za sła
wienie Polski i polskości”. Jej dotychcza
sowi laureaci to, m.in.: Jerzy Giedroyc, 
Jerzy Kenar, Robert Korzeniowski, Adam 
Małysz, Krzysztof Penderecki, Aleksan
der Wołszczan, Andrzej Wajda, Mira Zi- 
mińska-Sygietyńska.

USA
□ 26 marca zmarł w Nowym Jorku Bole
sław Wierzbiański, 
dziennikarz, poli
tyk, działacz nie- 
podłegłościc^wy, 
urodzony 16 listo
pada 1913 r. w Ba
chorzu (Małopol
ska). Studia prawni
cze ukończył na 
Uniwersytecie War
szawskim, gdzie był 
też redaktorem 
„Życia Akademickiego” (1938-1939) i 
prezesem Związku Polskiej Młodzieży 
Demokratycznej.
Współzałożyciel i wieloletni prezes Pol
skiego Ruchu Wolnościowego Niepodle
głość i Demokracja; założyciel i prezes 
Międzynarodowej Federacji Wolnych 
Dziennikarzy; założyciel agencji praso
wej Foreign News Service; współzałoży
ciel Zjednoczenia Polskiego Uchodźstwa 
Wojennego; współzałożyciel (1971) i wie
loletni redaktor naczelny nowojorskiego 
„Nowego Dziennika”. Kawaler Orderu 
Orła Białego.

KANADA
□ W dniach ^^-24 sierpnia 2003 r. odbę
dzie się w Edmonton w Kanadzie Mię
dzynarodowa Konferencja Młodzieży dla 
wartości demokratycznych, organizowa
na przez Kongres Polonii Kanadyjskiej. 
W konferencji uczestniczyć będzie mło
dzież z całego świata, reprezentująca śro
dowiska polonijne oraz inne grupy etnicz
ne i kulturowe. Liczna grupa młodzieży 
przybędzie z Polski. Szczegółowe infor
macje o konferencji na stronie interneto
wej: www.sydv.org
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ŻYCIE RODZINNE
- Redaguje zespól z Hamburga -

ZAMYŚLENIA NAD RODZINĄ
rozmou^iy z Eu/ą Bem:

- Jaka powinna być polska rodzina?

Rodzina to dom dla 
3(^;żej miłości, jed
nak nia j e^t: ł^tw o ową- 

gnąć we własnej rodzi
nie tak czyste i czułe 
relacje. Trud pielęgno
wania rodziny spoczy
wa, moim zdaniem, 
dużo bardziej na kobie
cie i jeśli tego życzą 
sobie Przestworza nale
ży przestać z tym wal
czyć i znaleźć w co

dziennym mozole wystarczającą satysfakcję i ukojenie. Polska 
rodzina jest taka jak inne na świecie - razem powinni być mał
żonkowie i ich dzieci, ale też dziadkowie i członkowie bliższej 
rodziny. Tym, co trochę wyróżnia polską rodzinę, jest fakt nie
zmiernych trudów moralnych, na które narażała je historia i po
lityka. Powinniśmy zatem pracować bardziej nad swoim psy
chicznym zdrowiem i nad odbudowaniem nuty uszanowania i 
miłości dla naszego znękanego kraju. Czy w Polsce, czy gdzie 
indziej, tylko rodzina może człowiekowi ofiarować bezpieczeń
stwo i siłę, której coraz mocniej potrzeba, aby wytrzymać tem
po tego niezdrowo rozkręconego świata.

- Czy w swoim życiu odczuwa Pani ciepło Bożej Miłości? 
Potrzebuję dystansu, by móc ocenić i w pełni docenić miłość, 
którą obdarza mnie Pan Bóg. Jako żona i mama, córka i siostra, 
do tego artystka, wiem, jak wiele jest odcieni miłości i jej nasy
cenia. W chwilach kryzysowych potrzebuję Bożego ciepła bar
dziej i czasem jestem smutną, bezradną dziewczynką, i wtedy 
Bóg daje mi więcej siły, choć nie zawsze usuwa mi z drogi prze
szkody i trudy. Bywa, że nie dostaję czegoś, czego pragnę i o co 
proszę, i nie rozumiem, dlaczego Bóg mi odmawia, ale po czasie 
widzę to inaczej. Gdy otacza mnie przenikliwy chłód i wydaje 
się, że nie poradzę sobie już wcale, Pan Bóg daje mi porcję cie
pła, swoją miłość i opiekę. Zawsze do tej pory w moim życiu 
przyszła ona na czas.

4 maja 2003

Z myśli ks. Marka D^ieufi<^i^/kieyo nt, rodziny:
każdym człowieku tkwi tęsknota za trwałym małżeństwem 

Tw i szczęśliwą rodziną. W pewnym stopniu nasz los zależy 
od sytuacji ludzkości, od tego, co dzieje się w naszym kraju, od 
sytuacji w szkole czy miejscu pracy. Jednak rozstrzygająca o 
naszym losie jest sytuacja rodzinna. Wśród naszych znajomych 
najbardziej szczęśliwi nie są ci, którzy mają najwięcej pienię
dzy, najlepsze stopnie w szkole czy najwyższą pozycję spo
łeczną, ale ci, którzy cieszą się swoimi bliskimi, którzy czują się 
bezpieczni i kochani w kręgu rodzinnym. Małżeństwo i rodzina 
to niezwykły pomysł Stwórcy na temat więzi między kobietą i 
mężczyzną. Bóg proponuje małżonkom miłość, która nas zaska- 
kcuje i fascynuje: miłość wierną i nieodwołalną, miłość płodną i 
odpowiedzialną: „Biorę Cię za żonę/męża i ślubuję Ci miłość, 
wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do 
śmierci”.
We współczesnej 
kulturze dominują 
zupełnie inne wzorce 
małżeństwa i rodziny. 
Większość środków 
społecznego przeka
zu próbuje ośmieszać 
małżeństwo i rodzinę 
albo zastąpić je jakąś 
karykaturą. Promo
wane są „małżeństwa” homoseksualne i tak zwane „wolne związ
ki”. Tak zwane, gdyż w rzeczywistości nie może istnieć wolny 
związek, podobnie jak nie istnieje sucha woda ani kwadratowe 
koło. To wewnętrznie sprzeczne określenie ma zamaskować 
bolesną prawdę, że chodzi tu o związki powierzchowne, nietrwa
łe, niewierne i niepłodne. Dramatyczna to sytuacja, gdy ktoś nie 
wierzy, że może chociaż jedną osobę na tej ziemi pokochać mi
łością wierną i nieodwołalną i że może zostać przez kogoś po
kochany podobną miłością. Nie tak chyba wyobrażaliśmy sobie 
postęp i nowoczesność.
W tej sytuacji podstawowym zadaniem młodych ludzi jest od
powiedzialne przygotowanie się do założenia szczęśliwego 
małżeństwa i trwałej rodziny. Nie wystarczy tu sama dobra wola 
ani wzajemne zauroczenie emocjonalne. Nie wystarczy nawet 
sama miłość. Konieczna jest osobista dojrzałość, właściwa hie
rarchia, wolność od uzależnień, kompetencje społeczne i zawo
dowe. Konieczna jest też osobista więź z Bogiem. Nie można 
bowiem zrealizować Bożego zamysłu wobec małżeństwa i ro
dziny bez kontaktu z Autorem tego zamysłu, bez kontaktu z 
Bogiem, który uczy nas kochać w sposób dojrzały, cierpliwy i 
wiemy.

opr. H.K.

DZIECKO NADPOBUDLIWE W RODZINIE

Przyglądając się zachowaniu syna 
często zadawałam sobie pytania: 
gdzie doj^tdioPiś^irn^^l' l^mdb 'ęyche^wh'ww^(^? 

Dlaczego Dawid jest taki hałaśliwy, sta
le biega, przeszkadza, przerywa, doku
cza młodszej siostrze? Dlaczego nie wy
konuje od razu poleceń?
Nie potrafiłam znaleźć żadnego racjonal
nego uzasadnienia takich zachowań, do
szłam więc do wniosku, że postępowanie 
syna jest wynikiem naszej nieudolności 
wychowawczej. Ponieważ sytuacja nie 
ulegała zmianie - pomimo przeróżnych 
metod i sposobów, przy pomocy których 
próbowaliśmy zmienić zachowanie Dawi
da - zrodziło się we mnie poczucie winy. 
Nie wiem, do czego by to nas doprowa
dziło, gdyby nie fakt,Jż w wieku sześciu 
lat Dawid spotkał się z psychologiem. 
Dokładne badanie pozwoliło na ustalenie 
przyczyny jego zachowania. Okazało się,

że syn ma zespół nadpobudliwości psy
choruchowej (ADHD). Typowymi objawa
mi są zaburzenia uwagi, nadmierna ruchli
wość, impulsywność, działanie bez zasta
nowienia, podejmowanie decyzji bez 
przewidywania ich następstw. Nadpobu
dliwe dziecko ma problem z koncentracją 
uwagi. Jego impulsywność, czasem wręcz 
agresywność, może doprowadzić do tego, 
że rówieśnicy je odrzucą, co z kolei może 
doprowadzić do poszukiwań zrozumienia 
i akceptacji swej osoby w środowisku pa
tologicznych grup społecznych czy sekt 
religijnych. Sytuacja taka może również 
spowodować łatwe uzależnienie od nar
kotyków, alkoholu itp.
■Lladpobudliwość jest cechą towarzy- 
J^szącą człowiekowi przez całe życie, 
choć zwykle jej nasilenie zmniejsza się z 
wiekiem. Przyczyny ADHD nie biorą się 
z trudnej sytuacji w domu, złego wycho-

wania czy oglądania telewizji. Powodem 
jest nieprawidłowe funkcjonowanie nie
których struktur mózgowych (odpowie
dzialnych za kontrolę ruchu, impulsyw- 
ność, uwagę), które nie są uszkodzone, 
lecz inaczej pracują. Zła sytuacja w domu, 
nieodpowiednie stosunki między rodzica
mi mogą natomiast dodatkowo wzmocnić 
objawy^.
Niezwykle istotnym jest, by odpowiednio 
wcześnie rozpoznać u dziecka zespół nad
pobudliwości psychoruchowej (jest to 
możliwe tylko u dzieci powyżej szóstego 
roku życia). Pozwoli to na podjęcie odpo
wiedniej strategii wychowawczej, zgodnej 
oczywiście z zaleceniami psychologa, da 
możliwość uniknięcia błędów, które mo
głyby pogłębić problem i - co bardzo 
ważne - zdejmie poczucie winy: tak z cią
gle karanego (niesłusznie!) dziecka jak i 
z jego rodzicó^w^.

14 strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net
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Zuż wkrótce w referendum zadecydu
jemy o przystąpieniu naszego kraju 
do I^i-u I£uru|jejsP^i(^j. J^^gie i^ębzie

również oceną wynegocjowanych przez 
polski rząd warunków na jakich Polska 
znajdzie się w gronie państw członkow
skich.
Przedmiot negocjacji obejmował wiele 
dziedzin życia, czego odzwierciedleniem 
jest obszerny projekt traktatu akcesyjne
go. Jednym z najbardziej spornych ele
mentów była kwestia swobodnego prze
pływu osób, na którą składają się: prawo 
do podejmowania pracy, prawo do prze
mieszczania się i prawo pobytu Polaków 
na terenie państw członkowskich Unii.
Swobodny przepływ osób jest obok swo
bodnego przepływu towarów, kapitału i 
usług jedną z podstawowych wolności pra
wa unijnego. Swoboda ta, realizowana po
czątkowo w zakresie Europejskiej Wspól
noty Ekonomicznej, miała u swoich korze
ni charakter wyłącznie ekonomiczny i 
skierowana była do obywateli państw 
członkowskich zainteresowanych pracą w 
obrębie Wspólnoty Europejskiej. Z upły
wem lat ewaluowała i jej zakresem objęte 
zostały nowe grupy społeczne (emeryci, 
studenci), a wreszcie wszyscy obywatele 
Wspólnoty i ich rodziny. Uwieńczeniem 
tego procesu i zarazem wyzwaniem na 
przyszłość jest wprowadzone traktatem z 
Mastricht obywatelstwo europejskie.
Na mocy obowiązującego prawa wspól
notowego, każdy z obywateli Unii chcą
cy pracować w jednym z państw człon
kowskich, nazywany dalej pracownikiem 
migrującym, ma prawo pracować w innym 
państwie członkowskim. Zgodnie z 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości za pracownika uważana 
jest każda osoba podejmująca pracę pod 
kierownictwem innej osoby, za którą 
otrzymuje wynagrodzenie. Jest więc nim 
też osoba pracująca tylko 10 godzin tygo
dniowo czy też zarabiająca poniżej mini
mum socjalnego określonego przez kon
kretne państwo. Podobnie osoby pracują
ce na podstawie umowy na czas określo
ny, będą mogły korzystać z pełni praw 
przysługujących pracownikom migrują
cym podczas trwania kontraktu. Nie bę
dzie miał zaś statusu pracownika w rozu
mieniu prawa europejskiego np. dyrektor 
przedsiębiorstwa będący zarazem jego 
jedynym akcjonariuszem, gdyż w tym 
przypadku nie będzie zrealizowany waru
nek zależności od pracodawcy.
Prawo do pracy idzie w parze z prawem 
pobytu na terenie państwa, gdzie pracow
nik migrujący pracuje. Państwowe orga
ny administracyjne muszą wystawić takie
mu pracownikowi kartę pobytu. Komisja 
Europejska otrzymuje liczne skargi doty
czące działalnoś'ci tych organów, które 

wymagają dostarczenia oprócz dokumen
tów wymaganych przez prawo europejskie 
(dowód lub paszport i zaświadczenie od 
pracodawcy) na przykład zeznań podat
kowych, zaświadczeń medycznych, ra
chunków za telefon itp. Organy te nie po
winny wystawiać również tzw. tymczaso
wych kart pobytu przed wystawieniem 
właściwej karty. Prawo do pracy nie jest 
uzależnione uprzednim otrzymaniem 
przez pracownika karty pobytu, może on 
podjąć pracę nie mając tego dokumentu. 
Obywatel Unii pracujący w jednym z 
państw członkowskich ma takie same pra
wa w zakresie warunków pracy jak jego 
koledzy pochodzący z tego państwa, gdyż 
jedną z podstawowych zasad w prawie eu
ropejskim jest zakaz dyskryminacji ze 
względu na narodowość.

Rafał Ryszka - prawnik, specjalista z zakresu 
prawa międzynarodowego, absolwent Katolic
kiego Uniwersytetu w Lublinie, Uniwersytetu w 
Orleanie, Uniwersytetu de Marne la Vallee; 
obecnie doktorant KUL i Uniwersytetu Ery Val 
d’Essonne - specjalizacja prawo UE; stażysta 
w Radzie Europy w Strasbourgu.

Przeszkodą w otrzymaniu pracy jest wy
móg odpowiedniej znajomości języka 
obowiązującego w danym kraju. Jednak
że i w tym zakresie Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości wypowiedział się na ko- 
rzyś'ć pracowników migrujących stwier
dzając, że wymagane znajomości języko
we muszą być odpowiednie do natury sta
nowiska oraz, że fakt znajomości języka 
nie może być wykorzystywany jako argu
ment wyłączający automatycznie osobę 
ubiegającą się o pracę. W określonych sy
tuacjach pracodawca może wymagać bar
dzo dobrej znajomoś'ci języka, nie może 
jednak żądać, aby był to język ojczysty 
kandydata ubiegającego się o pracę.
Zakaz dyskryminacji dotyczy także wa
runków fiskalnych i socjalnych. Pracow
nicy migrujący powinni być traktowani 
tak samo jak obywatele danego państwa 
bez względu na to, czy są oni związani 
umową o pracę. Zakaz dyskryminacji wy
nika z samego faktu posiadania przez nich 
statusu pracownika, a jeśli nie pracują, z 
samego faktu pobytu na terytorium tego 
państwa.
Rodziny pracowników migrujących, do 
których zalicza się małżonka, dzieci pra
cownika do ukończenia 21 roku życia 
oraz dzieci będące pod ich opieką i wstęp
nych pracownika, czyli np. rodziców po
zostających pod jego opieką, mają prawo 
otrzymania takiej samej karty pobytu jak 
pracownik migrujący. Organy administra
cyjne, podobnie jak w przypadku pracow
nika, nie mają prawa odmówić wystawie
nia tego dokumentu, nawet jeśli członko-

wie rodziny nie posiadają ważnej wizy 
wjazdowej, z wyjątkiem przypadków, o 
których mowa będzie w dalszej części ar
tykułu.
Dzieci pracowników migrujących mają 
prawo dostępu do systemu szkolnictwa, w 
tym także do pomocy socjalnej i nauko
wej, bez względu na ich narodowość, na 
równi z dziećmi obywateli danego pań
stwa. Zachowują one prawo pobytu w da
nym państwie nawet po opuszczeniu go 
przez pracownika migrującego. Może z 
nimi zostać również ich rodzic posiadają
cy inną niż europejską narodowość, na
wet po rozwodzie z pracownikiem. Mał
żonek i dzieci pracownika migrującego 
mają prawo do pracy oraz korzystają oni 
z europejskiego systemu uznawania dy
plomów^.
Istnieją również ograniczenia w swobo
dzie dostępu do europejskiego rynku pra
cy. Wyłączeni z opisywanych swobód są 
obywatele państw trzecich. Jednak i dla 
obywateli Unii istnieją pewne bariery po
zwalające państwu członkowskiemu na 
kontrolę pobytu i pracy na swoim teryto
rium. Państwo może zakazać wjazdu na 
swój teren osobie, która zagraża porząd
kowi lub zdrowiu publicznemu. Kolejne 
ograniczenie dotyczy zatrudnienia. Stano
wiska administracji publicznej związane 
z uczestnictwem w wykonywaniu władzy 
publicznej zarezerwowane są dla obywa
teli danego państwa. Innym problemem 
praktycznym jest nieefektywność systemu 
rozpoznawania dyplomów. Wyłączone z 
prawa pobytu na terytorium państwa 
członkowskiego, inne niż własne, są oso
by niepracujące i nie mające wystarcza
jących środków utrzymania.
Obok prawa do swobodnego przemiesz
czania się, pracy i osiedlania, istotne zna
czenia ma kwestia systemu zabezpieczeń 
społecznych. W tej dziedzinie prawo eu
ropejskie pozostawia większą swobodę 
działania państwom członkowskim, za
pewniając koordynację, nie zaś harmoni
zację, systemu ubezpieczeń społecznych. 
Aby zróżnicowane narodowe systemy 
opieki społecznej nie wyrządzały szkody 
pracownikom migrującym zdefiniowane 
zostały w rozporządzeniu nr ^^08 EWG z 
1971 r. wspólne zasady, którymi powinny 
się kierować państwa członkowskie:

Dokończenie na str, 17
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STRAŻNICZKI GDYNI
Aleksandria Zdr^^^Wska

Paryż ma swoich strażników konnych. W Polsce jedynym 
miastem, który może się tym pochwalić, jest Gdynia.

Kiedy powstał oddział konny Straży Miejskiej w Gdyni, a było 
to 10 lat temu, i kiedy pani Grażyna po raz pierwszy zobaczyła 
patrol konny w mieście, uznała, że właśnie to jest wymarzone 
dla niej zajęcie. Ale wtedy była nauczycielką, matką dwojga 
małych dzieci i o takiej pracy mogła jedynie pomarzyć. Minęło 
siedem lat i pani Grażyna zrealizowała swoje marzenie: jest straż
nikiem, jeździ w Oddziale Konnym.

Pani Anna zaocznie studiuje filologię polską. Codzienna praca 
w oddziale konnym jest dla niej mobilizacją do nauki na uczel
ni. Uczy równowagi, spokoju, dystansu do życia. Z perspekty
wy jazdy konnej wszystko wygląda inaczej.

KONIE FRANCISZKI
- Oddział konny Straży Miejskiej założyła śp. Franciszka Ce
gielska, wówczas - prezydent Gdyni, a potem - minister zdro
wia. Kochała konie - wspomina Henryk Bubicz, szef oddziału 
konnego straży miejskiej. - Razem pojechaliśmy wybierać ko
nie. Od tamtego czasu mamy patrole, które pięknie prezentują 
się na tle miasta. Bez strażników na koniach nie obejdzie się 
żadna miejska uroczystość, od najróżniejszych festynów po Fe
stiwal Polskich Filmów Fabularnych. A nasze panie są naj
większą ozdobą konnej straży miejskiej. Przez te dziesięć lat 
pracowało u nas w sumie 13 pań. Obecnie są dwie: Grażyna i 
Ania.
Zdaniem Henryka Bubicza fizjologiczna budowa kobiety już z 
definicji daje jej lepsze możliwości harmonijnej jazdy na koniu. 
Esowate wygięcie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym w jeździe 
na koniu spełnia rolę świetnego amortyzatora wstrząsów^. Dlate
go kobiety jeżdżą płynniej i dostojniej. Mają też lżejszą rękę, 
nie szarpią się ze zwierzęciem, polegają raczej na intuicyjnym 
wyczuciu niż sile w dłoniach czy nogach. Jazda konna jest prze
ciwieństwem brutalności - żadna przemoc wobec konia nie zda 
egzaminu. - Siłą z tym zwierzęciem nikt nie wygra - uważa Gra
żyna.

PRACOWAĆ Z KOŃMI
Grażyna Falkowska jeździ na koniach od 14 roku życia, zaczy
nała w Klubie Jeździeckim w Gdańsku-Owczami. Przez 8 lat 
jeździła po kilka razy w tygodniu i marzyła o tym, by pracować 
z końmi. Została nauczycielką wychowania przedszkolnego i 
nauczania początkowego. Wyszła za mąż, urodziła dwóch syn
ków, a marzenie o koniach odłożyła na później. Wiedziała, że 
kiedyś się ziści. W dniu, w którym usłyszała, że w Gdyni po
wstał oddział konny straży miejskiej, postanowiła, że któregoś 
dnia, gdy synowie podrosną, zgłosi się tam do pracy. Jej posta
nowienie ugruntowało się, gdy po raz pierwszy zobaczyła w 
Gdyni strażnika na koniu.

-1 koń, i jeździec prezentowali się wspaniale - wspomina. - Czło
wiek - wyprostowany, pewny siebie, koń - majestatyczny, pe
łen gracji. To było to, co mi się podoba.
Trzy lata temu Grażyna zgłosiła się do pracy do Henryka Bubi
cza. Przeszła testy, sprawdziany, egzaminy, kursy. Okazało się, 
że jest dobra na wybrane stanowisko strażnika patrolu konne
go.
Droga pani Anny Semków do oddziału konnego była nieco inna. 
Konie zawsze się jej podobały i długo prosiła rodziców, aby 
pozwolili jej na nich pojeździć, ale rodzice bali się o swoją kruchą 
blondyneczkę. Wspomina, że kiedy miała 16 lat, poszła na wy
ścigi. Uważnie obserwowała dżokejów i dżokejki. Postanowiła, 
że kiedyś będzie jeździć.
- W wieku 22 lat zapisałam się do klubu jeździeckiego. Tam po
znałam instruktora Henryka Bubicza, jak się później okazsało, 
dzisiejszego mojego szefa.
K^lka lat pracowała jako szkoleniowiec w dużej firmie. Bardzo 
odpowiedzialne stanowisko, które wymagało ciągłej pracy w 
terenie. Dużo jeździła po Polsce. Nawet w weekendy. Zatęskniła 
za spokojem, za pracą na miejscu, w rodzinnym Trójmieście. 
Ceną było odejście z firmy. Zatrudniła się w Sopocie w firmie 
spożywczej. Tam zupełnie przypadkowo spotkała swojego in
struktora jazdy konnej, Henryka Bubicza, który jako szef od
działu Straży Konnej w Gdyni namówił ją do pracy. I w ten spo
sób tu jest, tu pracuje. Bardzo lubi swoją pracę. A potem wraca 
do domku w Sopocie, gdzie mieszka wraz z mamą, siostrą Jo
anną i 10-letnim siostrzeńcem Filipkiem. Zaocznie studiuje fi
lologię polską, uczy się języka angielskiego. Ma ambitne plany 
zawodowe. Chciałaby w przyszłości pracować w którymś z wy
działów Urzędu Miasta Gdańska, gdzie będzie można wykorzy
stać jej znajomość języka obcego.

PATROL NA PLAŻY
Dziewczyny zaczynają pracę kilka minut przed ósmą. Około 20 
minut czyszczą konie, potem przygotowują się do wyjazdu w
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teren. O 9.30 komendant Henryk Bubicz odprawia patrole. Pa
nie nigdy nie jeżdżą w swoim towarzystwie - zawsze są z męż
czyzną. Henryk Bubicz mówi, że kobieta - strażnik nawet na 
koniu nie budzi, niestety, respektu, więc patrole są mieszane, 
męsko-damskie. Tak jest bezpieczniej, tym bardziej, że tereny 
patrolowania są rozległe, obejmują lasy wokół Gdyni i wiele 
kilometrów brzegu morskiego. Dlatego patrole wracają dopie
ro po czterech-pięciu godzinach. Potem znów czyści się zwie
rzęta, sporządza się notatki z patrolu. Do końca dnia pracy (czyli 
do godz. 16-17) pozostaje jeszcze godzina na szkolenie jeździec
kie.
- Co dzień konie są szkolone w taki sposób, aby nie było ich 
łatwo przestraszyć - mówi Anna. - Wiadomo, że koń jest zwie
rzęciem płochliwym, więc trzeba dużo czasu i wielu przypomi- 
nań, aby zwierzę nauczyło się pewnych zachowań. Nie może 
bać się szczekania psów, ani nagłego hałasu. Jeśli koń się ,^yf n
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Nr 17 GŁOS KATOLICKI

KRZYŻÓWKA TRZECIOMAJOWA
- ptrepeau/e Mtariaia ■

Poziomo: A-1. Ignacy (1750-1809), polityk, pisarz-jeden z autorów Konstytucji 3 Maja; 
B-7. Trzy dla Francuzów; C-1. Ust^\^^................. otCjoak^a r^ii;^v^a Kon!sy/U^<jj i 3
D-7. Pewna suma pieniędzy; E-1. Rodzaj fletu o kształcie przypominającym tułów 
ptaka; F-8. Ozdobna szata liturgiczna w kształcie peleryny; G-1. Nauka o budowie 
organizmu człowieka; 1000 kg.; 11. Średniowieczny urzędnik mianowany przez 
monarchę; Jf7. Wierzchnia szata liturgiczna; K-1. Część stroju liturgicznego w formie 
pasa tkaniny; 1-4. Duży ptak morski; Mf1. Kwaśna przyprawa kuchenna; N-A. Część 
tekstu potrzebna do dokładnego rozumienia wyrazu lub wyrażenia; 0-1. Rodzicielka; P
5. Zarządzana przez proboszcza; R-1. Znak Związku Polaków w Niemczech; S-5.... 
... yetcnprzywilej szlachty zniesiony przez Konstytucję 3 Maja T-1. Okrągły namiot 
używany przez ludy tureckie i mongolskie; U-5. Wokalno-instrumentalny utwór o uro
czystym nastroju.

Pionowo: 1-A. Portugalskie wino deserowe (nie nadużywać!); 1-^. Bogurodzica; Z-E. 
Uchwalona 3 maja 1791 r.; 3-A. Mikołaj (ok. 1358-1422) arcybiskup gnieźnieński od 
1412 - pierwszy prymas Polski; 3-0. Półwytrawne wino portugalskie poddane madery
zacji (także nie nadużywać!); 4-E. Wirnik motoru elektrycznego; 4-K. „Maskuje” dziur
kę w ubraniu; 5-A. Wiara, Nadzieja, Miłość - t^^;^...........Boskie; 5-1. „Opalizujący”
kamień ozdobny; 5-P. Rodak; 6-E. O^i^r^^ek administracyjny departamentu Gard; 6-L. 
Szajka łobuzów (szczególnie rozwydrzona w... banlieue); 7-A. Państwo Odyseusza; 
7-1. Pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu; 7-P. Przełożony żydowskiej gminy 
wyznaniowej; 8-F. Nieżyt nosa; 8-L. Dręczy artystów przed występem; 9-A. Inna nazwa 
Królestwa Polskiego - członu państwa polsko-litewskiego; 9-P. Powszechnie o bramie 
klasztoru; 10-F. Stanisław August (1732-95), król Polski, główny autor Konstytucji 3 
Maja; 11-A...............Rządowa, oficjalna nazwa Konstytucji 3 Maja; H-P. Siły zbrojne
państwa.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 utworzą rozwiązanie. 
Życzymy powodzenia, czekamy na odpowiedzi. (Redakcja)
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spłoszy, jest to dla wszystkich niebezpiecz
ne: i dla zwierzęcia, i dla jeźdźca, i dla świad
ków zdarzenia. Grażyna przypomina sobie taki 
przypadek, kiedy wraz z kolegą patrolowała 
brzeg morski. Na plaży byli dwaj mężczyźni z 
groźnymi psami bez kagańców i bez smyczy. Pa
trol zwrócił im uwagę. Mężczyźni byli jednak 
agresywni i chcieli poszczuć konie psami, ale 
duże zwierzęta nie przestraszyły się ujadania i 
podgryzania. Wystarczy jeden ruch nogą, by koń 
powalił największego nawet agresywnego psa.

DUMA RODZ^INY
Zdarzają się nieprzyjemne sytuacje, dlatego ko
nie muszą być codziennie szkolone na różne oko
liczności. Patrole jeżdżą w terenie w każdych 
warunkach. Nie ma czegoś takiego jak brzydka 
pogoda. Konie nie lubią jedynie silnego wiatru. 
Nie jeździ się z nimi tylko wtedy, gdy jest wi
chura i śnieżyca. Poza tym - nawet w deszczu i 
zimnie patrole wyruszają w teren.
- Moi synowie cieszą się, że ich mama jeździ na 
koniach. Chwalą się kolegom, że mam taki mę
ski zawód, dopingują mnie. Czasem specjalnie 
idą na spacer w miejsca, o których wiedzą, że ja 
tam będę przejeżdżała.
Rodziny obu pań już się przyzwyczaiły do tego, 
że ich dziewczyny są dzielnymi strażniczkami. 
Nie jest to typowy zawód dla kobiety, ale też i 
Ania, i Grażyna to nie są zwykłe kobiety.
- A jednocześnie są bardzo kobiece, bo my tu 
babo-chłopów nie zatrudniamy - mówi szef. - 
Dobrze się prezentują na koniach i umieją z nimi 
postępować. To nasze rodzynki.

Aleks^a^ndra Zdro^teu^^ika
fot. Katarzyno Pio^oWsko

Dokończenie ze sti^. 17

DO UNII PO PRACĘ
1. równość traktowania obywateli wła
snego państwa i obywateli innych 
państw członkowskich, co przekłada 
się przede wszystkim na podleganie 
tym samym obowiązkom i korzystaniu 
z tych samych praw;
2. sumowanie okresów ubezpieczenia, 
pracy czy zamieszkania odbytych w in
nych państwach członkowskich;
3. możliwość eksportowania świad
czeń, aby mogły być one dostępne oso
bom zamieszkującym w innym pań
stwie członkowskim;
4. określenie jednego państwa człon
kowskiego, którego system ubezpie
czeń społecznych będzie obowiązywał, 
celem uniknięcia podwójnego płacenia 
składek przez pracownika migrujące
go lub całkowitego ich niepłacenia.

Pomimo fundamentalnego charakteru 
prawa do swobodnego przemieszcza
nia dziś, po trzydziestu latach od jego 
wprowadzenia, istnieje wiele prze
szkód uniemożliwiających swobodne z 
niego korzystanie. Kompleksowość 
norm, techniczność zapisów i bogate 
orzecznictwo Europejskiego Trybuna
łu Sprawiedliwości powodują, że inter
pretacja i aplikacja przepisów prawa 
europejskiego jest trudna.
^^o rozszerzeniu Unii Europejskiej 
W o kolejne 10 państw sytuacja bę - 
dzie jeszcze bardziej skomplikowa
na. O tym, jakie prawa będą mieli 
polscy pracownicy na rynkach euro - 
pejskich, gdzie będą mogli podjąć 
pracę od pierwszego dnia wejścia do 
Unii, gdzie zaś będą obowiązywały 
okresy przejściowe dowiecie się Pań
stwo w kolejnym artykule.

Rafał Ryszka

i 4 maja 2003

Fr,an^E

FUNDAC/A JANA PAWŁA II WE FRANC/I 
ZAPRASZA

3-9 listopada na coroczną wycieczkę (samolotem) do 
Rzymu i innych (artystycznych) miast we Włoszech.

Spotkamy się w Rzymie z członkami Fundacji z całego świata i weźmiemy 
udział w audiencji z Ojcem Świętym. Zwiedzimy Rzym - starożytny - chrześci
jański - barokowy. Luksusowym autokarem (z przewodnikiem) odwiedzimy: 
Florencję, Pizę, Siennę oraz Asyż, gdzie żył św. Franciszek.
Tygodniowa wycieczka (utrzymanie, luksusowy hotel) kosztuje 1148 euro od 
osoby (jednoosobowy pokój + 135 euro). Zapisy wraz z zaliczką - czekiem - w 
wysokości 360 euro - na konto: „Fondation Jean-Paul II”, prosimy kierować na 
adres sekretarza: Wanda Zamiara 36, rue de la Paix 62300 Lens.
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Prasoznaa/ca

własnymi wnioskami integracyjnymi? UE 
nie będzie wyłącznie domem aukcyjnymi, 
towarowym albo modlitwy. Nie spełnią się 
marzenia o kontynencie czystego sumie
nia. Żadne, nawet największe, walory in
telektualne nie uchronią człowieka od błę
dów,, w tym politycznych. Warto jednak 
dążyć do wskazanego przez byłego prezy
denta Czecha, Vaclava Havla, celu. Jest nim 
poszukiwanie prawdy w zrozumieniu in
nych^, dzięki wiedzy i poznawaniu języka 
są.siadów. Poszerzenie Unii wymaga wy
siłku i to nie tylko w trakcie formułowa
nia preambuły unijnej kon.stytucji, takż^e 
w demokratyzowaniu świadomości obywa
telskiej, od której zależy europejska „ du
sza

1 
i

Tematem, który staje się coraz bardziej 
gorący jest zbliżające się referendum 
w sprav^i^e wzej ściti Pc^lski do UE. C^oraz 

bardziej prounijne stanowisko zajmuje 
hierarchia Kościoła katolickiego - sprawa 
znajdzie się na forum Konferencji Episko
patu PElsOC, w pierwszych dniach maja. W 
„Tygodniku kowsdechnym”(20 kwietnia) 
znajdujemy ciekawy esej, w którym pod
jęte zostały nowe aspekty:
UE nie tylko powiększy obszar o blisko 23 
proc. i zwiększy liczbę mieszkańców o pra
wie 20 proc. W jej granicach znajdą się 
bogate kultury narodów indogermańskiej, 
ugrofińskiej i ałtajskiej rodziny językowej. 
Obok państw homogenicznych  jak Czechy 
i Polska, członkami Unii zostaną: Estonia 
Z 26 proc. Rosjan^, Łotwa z 30 proc. Ro
sjan^, Słowacja^, w której co dziesiąty oby
watel jest Węgrem^, oraz Słowenia z 3 proc. 
Chorwatów i 2 proc. Serbów (według son
daży Z 2002 r. najmniejszy entuzjazm dla 
wejścia do UE odnotowano w Estonii^, naj
większy w Słowacji — 73,3 proc. poparcia). 
Chcemy zostać pełnoprawnymi członka
mi Europy - kontynentu coraz bardziej 
migracyjnego, ale na każdym kroku wyra
żamy niechęć do obcych: 27 proc. Słowa
ków nie chce mieszkać obok Węgrów^, 
ośmiu na dziesięciu Czechów nie chce 
sąsiadować z Romami, sześciu na dziesię
ciu z Ukraińcami. Żaden z narodów - kan
dydatów nie lubi najbliższych .są.siadów: 
kocha zaś Amerykanów, Francuzów, Ja- 
pończyk^ów. Taka miłość nic nie kosz.tuje, 
nie wymaga deklaracji wzajemności^, rzad
ko jest sprawdzalna. Dyskusja o integra
cji prowadzona w krajach kandydackich 
trafiła na niesprzyjający czas. Na naszych 
oczach zamazuje się pierwotny sens za
łożeń jej ojców. Wojna w Iraku, amerykań
sko — europejskie gry i nieporozumienia, 
zróżnicowanie stanowisk starych człon
ków Unii i kandydatów w kwestii zwalcza
nia międzynarodowego terroryzmu i po
lityki USA wystawiają wschodnio i polu- 
dniowo-europejskie demokracje na pró
bę lojalności. Utrudniają porozumienie z 
sobą oraz partnerami zachodnim^ii, któ
rych do niedawna nazywaliśmy naszymi 
najgorliwszymi adwokatami w drodze do 
Unii. Integracja Europy wymaga wy
obraźni na miarę zamierzeń Jeana Mon - 
neta., zapewniającego: „My formujemy nie 
koalicję państw, my jednoczymy ludzi’’. Tak 
jak sukces EWG przyczynił się do rozpadu 
komuniz^m^o^, tak sukces postkomunistycz
nej demokracji nada integracji europej
skiej dynamikę i nowy charakteru. Czy kan
dydaci, wnosząc do „starejEurop^y” „mło- _ , _
dość”, wniosą również energię, świeżość polskiego rynku wykorzystany jest w po

" ' "’ ■ łowie. Przeciętny Polak tylko pięć razy w
roku jada w restauracji, kupuje dwie pary 
butów rocznie. W Unii, mimo recesji^, wy
datki na odzieżą, buty czy restauracje są 10 
razy większe niż w Polsce;.

Czy polityczny kryzys nie odstrasza od
Polski zagranicznych przedsiębior

ców? Wręcz przeciwnie, jesteśmy świad
kami nowego boomu, który związany jest 
z perspektywą wejś'cia Polski do Unii Eu
ropejskiej. Drobni przedsiębiorcy z całe
go świata, od Laosu po Grecję, ściągają 
do Polski i biorą się za biznes, który nie 
idzie najlepiej Polakom. Liczą zyski, ja
kie ma dać wkrótce rynek unijny. Pierw
szymi, którzy podjęli ten kierunek dzia
łania stali się Izraelczycy, z tym, że wy
stępują oni o przywrócenie im obywatel
stwa polskiego, co stawia ich w korzyst
nej sytuacji, jako obywateli przyszłego 
państwa należącego do Unii. W polskim 
„Newsweeku” (21 kwietnia) czytamy: 
Z badań GUS-u wynika, że w ponad 12 tys. 
małych fi^i^mi, które należą do cudzoziem
skich biznesmenów, pracuje 30 tys. o.sób. 
Przywiezione przez nich do Polski stano
wią już 14% (11 mld zł) wszystkich inwe
stycji zagranicznych. Biznesmeni z obcy
mi paszportami widzą to, czego nie mogą 
dostrzec nasi drobni przedsiębiorcy - Pol
ska to dziś świetne miejsce do robienia 
pieniędzy. Ten ponad 38-milionowy rynek 
konsumentów w przyszłym roku stanie się 
częścią bogatej Unii. Oznacza to, że 
Znikną cła, pojawią się zachodni klienci, 
wzrośnie popyt:, a tym samym zwiększą się 
zyski małych i średnich firm. Dlatego nie 
zważając na wysokie podatki, koszty pra
cy i ciągle zmieniające się przepisy, drob
ni zagraniczni inwestorzy otwierają u nas 
sklepy/, restauracje, hurtownie, firmy bu
dowlane. A nawet jeśli bankrutują, nie 
ustawiają się w kolejce po zasiłek dla bez
robotnych^, tylko szukają nowych nisz na 
rynku i zaczynają wszystko od początku. 
Dzięki temu ich prz^edsiębiorstwa rozwi
jają się, zatrudniają nowych ludzi i odpro
wadzają do budżetu podatki. Gdyby nie 
ich mrówcza pracom, kolo zamachowe pol
skiej gospodarki kręciłoby się znacznie 
wolniej - przyznaje wiceprezes Instytutu 
Badań nad Gospodarką Rynkową. Zagra
niczni biznesmeni wiedz^ą. Że potencjał

myśli, entuzjazm? Co przeważy: odwaga i 
prężność działania czy brak doświadcze
nia i odpowiedzialnbści? Podniesiemy 
gorączkę sporów na temat duchowej wy
ższości czy wzbogacimy myśl europejską
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Krzz^sztt^fJak^ubczak
© W Ostrowcu Świętokrzyskim reprezen
tacja piłkarska rozegrała kolejny mecz eli
minacyjny do Mistrzostw Europy. Tym ra
zem przeciwnik - San Marino nie należał do 
najmocniejszych. Podrażnieni ostatnim remi
sem z Węgrami polscy piłkarze od początku 
przystąpili do frontalnych ataków i już w 4 min 
objęli prowadzenie. Od tej chwili na boisku do
minowali biało-czerwoni. Padały kolejne gole. 
Ostatecznie wygraliśmy z San Marino 5:0. Po
lacy grali w składzie: Dudek, Bąk, (Wasilewski), 
Zieliński, Sznaucer, Zając, (Karwan), Szymko
wiak, Burkhardt, Kosowski, Żurawski, Olisade- 
be,(Krzynówek), Kuźba. Bramki: Szymkowiak 
4 min, Kosowski 27, Kuźba 54,90, Karwan 81. 
© Mamy za sobą już 21 kolejek piłkarskiej 
ekstraklasy. Po zwycięstwie w Szczecinie z 
Pogonią na pozycję lidera wraca krakowska 
Wisła, za nią 5 drużyn mających jeszcze szan
sę na mistrzostwo Polski, GKS Katowice, Odra 
Wodzisław, Dyskobolia i Legia. Jednak najmoc
niejsze drużyny to Wista i Dyskobolia. Wisła ze 
swoimi gwiazdami pokonuje kolejnych rywali, 
Legię zwyciężyła 2:1, Dyskobolia ma na koncie 
zwycięstwa z Odrą, Legią i... Wisłą. Kolejne trzy 
drużyny Górnik, Polonia i Amica po zdobyciu 
kilku punktów oddaliły się od strefy spadkowej. 
Lech, Ruch, Zagłębie, Szczakowianka, Wista 
Płock i Widzew stoczą bój o pozostanie w eks
traklasie, a dwie najsłabsze drużyny KSZO oraz 
Pogoni w następnym sezonie spotkają się w 
drugiej lidze.
© Spore wyróżnienie spotkało bardzo uzdol
nionego polskiego szachistę Bartłomieja Macie- 
ję. Dane mu było rozegrać mecz z legendą dys
cypliny Anatolijem Karpowem. Mimo iż Polak 
uległ mistrzowi 6:2 to zasłużył na uznanie. Po 
pojedynku Mistrz Świata przyjął propozycję ro
zegrania rewanżu i powiedział: „Jestem zado
wolony z pobytu w Warszawie, a zwłaszcza z 
poziomu organizacji meczu. Zainteresowanie 
tak ze strony kibiców, jak i mediów było ogrom
ne. To dobrze służy popularyzacji szachów”.
© Żużel. Ruszyła ekstraliga. Najmocniejszą 
ekipę zbudował Apator Toruń, znawcy mówią, 
że nie da się z nimi wygrać, a nazwiska takie, 
jak Ricardsson, Crump, Bajerski, Protasiewicz, 
Sawina oraz bracia Jagusiowie budzą postrach 
i gwarantują wielkie widowiska. Niewiele gorsi 
są żużlowcy z Wrocławia, Częstochowy i Zielo
nej Góry, toteż tegoroczna rywalizacja zapowia
da się nadzwyczaj emocjonująco. Niektóre dru
żyny rozegrały już po trzy spotkania. Na czele 
tabeli z kompletami punktów Apator Toruń i 
Atlas Wrocław, tuż za nimi z jedną porażką ZKZ 
Zielona Góra i Włókniarz Częstochowa. Do ry
walizacji włączą się na pewno jeszcze drużyny 
Lotosu Gdańsk i Polonii Bydgoszcz.
© W Budapeszcie mistrzostwa świata ho
keistów Dywizji 1. Udanie rozpoczęli turniej 
Polacy pokonując Litwę 8:2. Za przeciwników 
nasza reprezentacja ma jeszcze Holandię, Ru
munię, Węgry i Kazachstan. Mimo iż z USA nie 
dojechał nasz najlepszy hokeista Mariusz Czer- 
kawski, to i tak reprezentacja jest uznawana za 
faworyta grupy. Najgroźniejszym przeciwnikiem 
będzie Kazachstan, który w pierwszym meczu 
pokonał Rumunię 8:2. W następnym pojedyn
ku Polacy spotykają się z Holandią.

Nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat 4 maja 2003
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X MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIA^NISTYCZNY IM. MIŁOSZA MAGINA
PARYŻ 13 - Ki MARCA 2003 .

W Paryżu w dniach od 13 do 18 mar
ca, pod honorowym patronatem

Ambasadora Polski - Jana Tombińskie- 
go, odbył się X Międzynaro
dowy Konkurs Pianistyczny 
im. Miłosza Magina.
Na odbywający się co dwa lata 
konkurs składają się trzy ka
tegorie: dziecięca, młodzieżo- 

, wa i dla koncertujących. Każ
da proponuje oryginalny pro
gram muzyki francuskiej i pol
skiej. Konkurs od początku 

■ swojego istnienia do chwili 
obecnej (mimo odejścia od nas 
w 1999 r. jego fundatora Mi
łosza Magina) cieszy się wiel- |||B|i|>j 
kim, międzynarodowym zain- J 
teresowaniem. gjy
Tegoroczna, dziesiąta już edy
cja Konkursu cieszyła się poparciem po
ważnych instytucji i pomocą nowych pry
watnych sponsorów. Towarzystwo „Przy
jaciół Muzyki Polskiej” - organizator Kon
kursu, świętowało 20 lat istnienia.
Na koncercie otwierającym Konkurs w 
Salonach Ambasady Polskiej w Paryżu 
wybitny francuski pianista Jean Marc Lu-
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isada wystąpił z utworami Fryderyka Cho
pina, ale chcąc oddać hołd swojemu pro
fesorowi i wieloletniemu przyjacielowi,

Miłoszowi Maginowi, wykonał także jego 
uroczą kompozycję „Nostalgia za kra
jem”.
Publiczne przesłuchania konkursowe od
bywały się w Centrum Yamaha oraz w In
stytucie Polskim, gdzie swoje umiejętno
ści prezentowało przeszło 60 kandydatów 
dziesięciu narodowości.

OBCHODY POLON^/NE

Rodacy wspólnoty polonijnej Nord-Pas de Calais są pro
szeni o liczny udział w imprezach związanych z ob-

chodc^mi ,a^^iah^5^^et^o Dnm m 
Polonii” i „Święta Narodo-1| 
wego Polski”, które odby- T 
wają się w sobotę 3 maja 
w Henin-Beaumont i w nie
dzielę - 4 w Lille.
Po raz pierwszy obchodzimy 
„Światowy Dzień Polonii”. 
W Henin-Beaumont będzie 
okazja, by spotkać się z róż
norodnością naszej wspól
noty: przez cały dzień odby
wać się będą występy zespo- 

' łów folklorystycznych i chó
rów, koncerty muzyki kla
sycznej, prezentowane będą 
informacje o Polonii, poja
wią się stoiska z wyrobami 
polskimi. Po raz pierwszy 
odbędzie się Konkurs Poezji
Polskiej dla dzieci z kursów języka polskiego z Nord-Pas de 
Calais, a nawet z Paryża.

abchody Konstytucji 3 Maja odbywają się tradycyjnie w 
J^łłe. Program (jak w poprzednie lata): - godz.14O’ - spo
tkanie: pnjy pions^^acie Rł^, pochpo, zk^;ienie e^ie^ńceiw^; j^r^dz. 

15®“ - uroczysta Msza św. w kościele św. Szczepana.
Zachęcamy wszystkich rodaków do udziału w tych manife
stacjach, tak aby Polonia była „widaczca”.
Szczegółowe informacje: we wsonstkicZ organioacjach polo
nijnych i u naszych duszpasteroy. Informacje, rezerwacje: tel/ 
fax: 03 21 49 20 92; e-mail: maisandelapalocite@cardnet.fr

eV«M£C MOMOIAIC

4 maja 2003

Jury" składającemu się z wybitnych osobi
stości przewodniczył wspomniany Jean
Marc Luisada.

Koncert Laureatów odbył się w 
Wielkim Audytorium Domu 
UNESCO w obecności wielu 
dyplomatów, ambasadorów i de
legacji zagranicznych. Publicz
ność mogła podziwiać i ocenić 
arcydzieła muzyki francuskiej 
(Debussy) czy polskiej (Chopin) 
a także „odkryć” innych kom
pozytorów (Zarębski, Magin) w 
wykonaniu zarówno młodych, 
utalentowanych pianistów, jak i 
doświadczonych wirtuozów. A 
Telewizja Polska miała okazję 
zrealizować podczas trwania 
przesłuchań reportaż o X Kon
kursie Magina. Następny kon

kurs w marcu 2005 r.
Opr. J K.

Concours International de Piano - Milosz Magin - 
31, rue David - d'Angers, 75019 Paris;
Tel/fax: 01.42.08.40.61; concoursmagin aol.com 
httpV/'www.concours-magin.com

Jarosław Miszczak z Nou/eęo Jor/ku
□ Polacy w US Army. W amerykańskiej armii służy wiele osób polskiego 
pochodzenia. Mało kto jednak wie, że m.in. podczas operacji w Iraku w 
mundurach „marines” walczyła grupa osób urodzonych w Polsce i to nieko
niecznie amerykańskich obywateli. Taka służba pozwala na uzyskanie oby
watelstwa w przyśpieszonym tempie i niektórzy z tego faktu korzystają. W 
siłach zbrojnych USA służy obecnie 537 Polaków. 342 ma obywatelstwo 
USA. 195 nosi amerykańskie mundury posiadając tylko obywatelstwo pol
skie. Według danych Departamentu Obrony USA, 37 z tych, którzy mają 
tylko obywatelstwo polskie, odbywa służbę wojskową w Iraku w oddziałach 
piechoty morskiej. 98 to żołnierze oddziałów lądowych, 18 służy w siłach 
powietrznych, a 42 w marynarce wojennej. Żaden z nich nie odbywa służby 
w stopniu oficera, gdyż może być nim tylko obywatel USA. W razie powrotu 
do Polski osoby służące w amerykańskich siłach zbrojnych mogą popaść w 
konflikt z prawem. Konsul ds. prawnych w Nowym Jorku M. Grabowska 
twierdzi, że polskie władze nie będą ich ścigać za to, że służyli bez pozwo
lenia w obcej armii. Dane Departamentu Obrony USA mówią także, że w 
siłach zbrojnych USA służy obecnie 342 Polaków posiadających amery
kańskie obywatelstwo. Aż 93 z nich to oficerowie.
□ Nowy Jork -Greenp^int. W Niedzielę Palmową, z inicjatywy Konsul Ge
neralnej Agnieszki Magdziak-Miklaszewskiej, Stowarzyszenia Weteranów 
Armii Polskiej w Ameryce, przy współudziale Instytutu Piłsudskiego w Ame
ryce, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Kongresu Polonii Amerykań
skiej - oddziały w New Jersey i w Nowym Jorku, na Greenpoincie miały 
miejsce uroczyste obchody 60. rocznicy ujawnienia zbrodni katyńskiej. W 
intencji ofiar Katynia w kościele św. Stanisława Kostki odbyła się uroczysta 
Msza św., którą koncelebrował proboszcz ks. Roman Gorowski. Po Mszy 
św., w Polskim Domu Narodowym odbyła się projekcja filmu „Ból i Pamięć 
Katania”. Następnie z krótkimi przemówieniami wystąpili: przewodniczący 
uroczystości - Antoni Chrościelewski, konsul Magdziak-Miszewska, amba
sador przy ONZ - Janusz Stańczyk oraz dr hab. Teofil Lachowicz, który 
mówił o Muzeum Katyńskim w Warszawie.
□ Nowy Jork - Staten Island. Klub Przyjaciół Lublina zorganizował Wielka
nocne spotkanie 21 kwietnia w parafii św. Stanisława Kostki na Staten Is
land. Gościem honorowym był ks. prof. Stanisław Wilk, prorektor Katolic
kiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 19
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JUBILEUSZ 
W OIGNIES-OSTRICOURT

23 marca kolonie górnicze Oignies-Ostricourt wzięły udział 
w obchodach jubileuszu 80-lecia Stowarzyszenia Mężów 
Katoliclą^lch pv^. św. E^arbt^r)^.

Antoni Rusinek w swej kronice pisze, że brakowało mu i jego 
kolegom katolickiego stowarzyszenia i kapłana. Kośiciół św. Jó
zefa a następnie plebania zostały więc szybko wybudowane. 
Pierwszy ksiądz przybył z Krakowa i pierwsza Msza św. po pol
sku została odprawiona z wielkim wzruszeniem. W roku 1923, 
założono Stowarzyszenie, które mimo zmian minionego czasu 
pozostaje nadal w więzi z Ewangelią, to znaczy z Chrystusem. 
Pierwsi członkowie i założyciele przyjęli ideały, które oś'wiecały 
ich stowarzyszeniowe życie, ściśle związane z polską parafią i 
Kościołem. Trzeba też wspomnieć, iż 28 maja 1940 r. na tutej
szej plebani został zastrzelony przez esesmanów ks. Jan Chodu- 
ra.
Msza św. za zmarłych członków Stowarzyszenia i w intencji jego 
dalszego owocnego rozwoju została odprawiona o godz. 1000 w 
kościele ś'w. Józefa przez ks. proboszcza Stanisława Zyglewi- 
cza, w asyście (przybyłego później) ks. Stanisława Jurkiewicza. 
Ks.Proboszcz ze wzruszeniem przywitał licznie zgromadzonych 
wiernych, w tym pana Wiktora Borgusa, prezesa PZK i Konsula 
Generalnego RP w Lille, pana Marka Chojnackiego z małżonką. 
Osiem sztandarów reprezentujących stowarzyszenia kombatanc
kie - Oignies i Carvin, France-Pologne-Oignies i okolice, sto
warzyszenia Matek Różańcowych - Oignies-Ostricourt, stowa
rzyszenia Polek - Oignies-Ostricourt - otaczało odświętnie przy
strojony ołtarz. Na naszą uroczystość przybył również znany dzia
łacz polonijny, pan Juśkowiak, który śpiewał wielkopostne pie
śni.
W homilii ks. Zyglewicz, po serdecznych życzeniach dla Sto
warzyszenia, zaznaczył, że troska o Kościół jest oczywiście ko
nieczna, ale niewystarczająca, bo trzeba również troszczyć się 
codziennie także o ś'wiątynie swej duszy, aby całym własnym 
życiem chwalić Boga. A w każdym napotykanym bliźnim wi
dzieć Chrystusa. Jesteśmy grzeszni, a więc z pokorą przebaczaj
my i innym. By temu podołać konieczna jest modlitwa, koniecz
na jest Boża miłość. Bądźmy miłosierni, nie sądźmy a nie bę
dziemy sądzeni.
Po Mszy św. Edward Hudziak przeczytał okolicznościowy po
emat, a Wiktor Borgus powiedział kilka słów, gratulując Stowa-

RESTAURAC/A „POLONIA'^"
Po 3 latach nieobecności, 

Roman Rybicki (restauracja Wanuchka) 
i Kazimierz Bielicki (restauracja Cracovia) 
podjęli współpracę z Polską Misją Katolicką 

w celu otwarcia na nowo restauracji - 
„Polonia” - 20, rue Legendre 75017 Paris. 

OD I MAM
proponują oni Państwu polską i francuską kuchnię, 
organizację rodzinnych i przyjacielskich przyjęć.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY AMBASADZIE RP W PARYŻU 
w dniach od 5 maja do 30 czerwca

prowadzi zapisy uczniów na rok szkolny 2003/2004
do Szkoły Polskiej przy 15, rue Lamande w Paryżu 

oraz jej oddziałów i filii.
Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły: 

15, rue Lamande, 75017 Paris, (M‘: Rome lub la Fourche),
TEŁ. Ol 42 28 66 38; FAX Ol 42 28 63 82.

20 Nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat
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rzyszeniu tak dzielnej i długoletniej pracy dla dobra Kościoła. 
Stowarzyszenie zanurzone w Bożej miłości trwa i wydaje obfite 
owoce.
Spotkanie przy tradycyjnie już bogato zastawionych stołach 
miało miejsce w sali św. Stanisława, w pobliżu kościoła. Prezes 
Stowarzyszenia, Jean Baptiste Choąuet, wręczył honorowy dy
plom Stanisławowi Hudziakowi, od najmłodszych lat zaanga
żowanemu w kierowanie Stowarzyszeniem Mężów Katolickich 
- przez 27 lat (z 50 członkostwa) pełnił funkcję prezesa.
Ks. prał. Stanisław Jeż, Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Fran
cji przyznał panu Stanisławowi Hudziakowi Złoty Medal Misji 
i honorowy dyplom. Wręczenie odznaczenia odbyło się w cza
sie niedzielnej Mszy św.
Konsul Generalny Marek Chojnacki przypomniał natomiast o 
wielkim przywiązaniu polskich górników do św. Barbary, ich 
Patronki, i okazał swą radość z tego, iż Stowarzyszenia nadal 
harmonijnie rozwija się w polsko-francuskiej wspólnocie. 
Przedstawiciel z Oignies i jego odpowiednik z Ostricourt pod
kreślili w czasie swoich wystąpień przykładną współpracę 
łączącą obie gminy i życzyli Stowarzyszeniu pomyślnej przy
szłości.
„Marsylianka” i Hymn Polski - „Mazurek Dąbrowskiego” za
kończyły naszą bogatą w przeżycia uroczystość.
Mater Poloniae ora pro nobis. Sancta Barbara^, ora pro nobis, 
sancte Joseph ora pro nobis!

Muzyka na każdą okazjK
KONTAKT:
Tel.: 06371-46 28 75; dla Francji: (00 49) 6371 46 28 73; 
E-mail: malgorzataleciejewski@msn.com

PIELGRZ^YMKI 
ORGANIZOWANE PRZEZ PMK 

Polska Misja Katolicka we Francji 
organizuje następujące wyjazdy pielgrzymkowe:

- do Rzymu - na kanonizację bł. bpa Józefa S. Pelczara -
oraz bł. M. Urszuli Ledóchowskiej 15 - 19 maja;

- do Lourdes - 128 Europejska Pielgrzymka Polaków - 
24 - 28 września;

- do Rzymu - Pielgrzymka Papieskich Kół Różańcowych -
jubileusz Ojca Św., beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty 

14 - 20 października.
Zapisy w PMK w Paryżu - tel. Oi 55 35 32 37.

http://perso.club-internet.fr/vkat
mailto:malgorzataleciejewski@msn.com
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PONIEDZIAŁEK 05.05.2003

6“ Kawa czy herbata 8“ Wiadomości 8” Pogo
da 81 Woronicza 17 82= Klan - serial 84* Eurotel 
9“ Przygody Koziołka Matołka 9i Bajeczki Je- 
dyneczki 9^^ Kuchnia wróżki 9” Moje życie pod 
psem - serial 10“ Panorama 10“ Ścieżki z raju 
102“ Czym jest... 11““ Panorama 11“* Janosik - 
serial 12““ Wiadomości 12’“ Pasterz - film dok. 
13“* Chłopi - serial 14“* Ojczyzna-polszczyzna 

' 142“ Kochaj mnie - serial 144* -z kapitańskiego
salonu 15““ Wiadomości 151 Kabaret Moralne
go Niepokoju 16““ Klan - serial 162* Co Pani na 

. to? 17““ Teleexpress 172“ Sportowy Express
173“ Gość Jedynki 174“ Bajeczki Jedyneczki 
17*“ Kuchnia wróżki 18’1 Moje życie pod psem- 
serial 183“ Rozmowy na nowy wiek 19’* Dobra
nocka 193“ Wiadomości 19*“ Sport 2““* Pogoda 
2“’“ Klan - serial 203* Chłopi - serial 213“ Spor
towy tydzień 22““ Kochaj mnie - serial 22““ Spra
wa dla reportera 23““ Panorama 23““ Sport 232“ 
Pogoda 23“* Co Pani na to? 23* Pegaz 0““ Mo
nitor 0“* Kurs dnia 04“ 997-magazyn 1 ’* Kaszta- 
niaki 1““ Wiadomości 1" Sport 2““ Pogoda 2’“ 
Klan - serial 2“* Chłopi - serial 3““ Spo.rtowy 
tydzień 4““ Sprawa dla reportera 4““ Kochaj mnie 
- serial 4** 997-magazyn *3* Monitor 5*“ Kurs 
dnia

WTOREK 06.05.2003
6““ Kawa czy herbata 8““ Wiadomości 8’“ Po
goda 8’* Woronicza 17 8“* Klan - serial “4* Eu
rotel 9““ Przygody Koziołka Matołka 9’“ Budzik 
9“* Słoneczna włócznia - serial 1“““ Panorama 
1““* Spotkania z literaturą 1““* Dekret probosz
cza- reportaż 11““ Panorama 11“* Ze sztuką na 
ty 11““ Słynne koncerty 12““ Wiadomości 12’“ 
Plebania - serial 12“* Sportowy tydzień 13“* 
Święta wojna - serial 13”“ Koncert życzeń 13** 
Zielona karta - serial 14““ Folkogranie 1*““ Wia
domości 1*’“ Herbatka u Tadka 16““ Klan - se
rial 16“* Smak Europy 17““ Teleexpress 17““ 
Sportowy Express 17““ Gość Jedynki 174“ Bu
dzik 18“* Słoneczna włócznia - serial 18“* 0b- 
ser^ator wojskowy 19““ Wieści polonijne 19’* 
Dobranocka 19““ Wiadomości 19*“ Sport 2““* 
Pogoda 2“’“ Klan - serial 2““* Plebania - serial 
21““ Wideoteka 214* Zielona karta - serial 22’“ 
Ze sztuką na ty 22“* Trochę kultury 23““ Pano
rama 232“ Sport 23““ Pogoda 23““ Forum 0““ 
Monitor 04“ Plus minus 1’* Zaczarowany ołó
wek 1““ Wiadomości 1*7 Sport 2““ Pogoda 2’“ 
Klan - serial 2“* Wieści polonijne 2*“ Plebania - 
serial 3’* Wideoteka 41 Zielona karta - serial 
4“* Plus minus 4** 0jczyzna-polszczyzna *” Ze 
sztuką na ty *“7 Monitor

ŚRODA 07.05.200^3
6““ Kawa czy herbata 8““ Wiadomości 8’“ Po
goda 8’* Woronicza 17 8“* Klan - serial “4* Eu
rotel 9““ Dziwne przygody Koziołka Matołka 9“* 
Niezwykłe muzea 9““ Powrót do Wiklinowej 
Zatoki 1“““ Panorama 1““* Plus minus 1““* 
Jestem stąd... 11““ Panorama 11“* Forum 11*“ 
Film animowany 12““ Wiadomości 12’“ Wieści 
polonijne 12“* 22 Przegląd Piosenki Aktorskiej 
13’1 Rok spokojnego słońca - film fab. 1 *““ Wia
domości 1*’“ Wieczór z Jagielskim 16““ Klan - 
serial 16“* Rewizja nadzwyczajna 17““ Tele-

4 maja 2003

express 17““ Sportowy Express 17““ Gość Je
dynki 174“ Niezwykłe muzea 18’“ Powrót do 
Wiklinowej Zatoki 18“* Magazyn olimpijski 19“* 
Eurobarometr 19’* Dobranocka 19““ Wiadomo
ści 19*” Sport 2““* Pogoda 2“’“ Klan - serial 
203* Polska karta 21“* Rok spokojnego słońca 
- film fab. 23““ Panorama 23““ Sport 232“ Po
goda 233“ Linia specjalna 0““ Monitor 0“* Kurs 
dnia 04“ Magazyn olimpijski 1’* 0powiadania 
Muminków 1““ Wiadomości 1*7 Sport 2““ Pogo
da 2’“ Klan - serial 2“* Polska karta 3“* Rok 
spokojnego słońca - film fab. *““ Koncert ży
czeń *2* Eurobarometr *“* Monitor 5*“ Kurs dnia

CZW^IRTEK 08.05.2003
6““ Kawa czy herbata 8““ Wiadomości 8’“ Po
goda 8’* Woronicza 17 8“* Złotopolscy - serial 
8*“ Eurotel 9““ Przygody Koziołka Matołka 9“* 
Spacery z dziadkiem 9““ Tęczowa bajeczka 9““ 
Niebezpieczna Zatoka - serial 1“““ Panorama 
1““* 36“ stopni dookoła ciała 1““* Poetycki od
dech 1“““ Asertywność 1“** Poetycki oddech 
11““ Panorama 11“* Linia specjalna 12““ Wia
domości 12““ Magazyn olimpijski 12*“ Zbrod
nia i kara - teatr 1*““ Wiadomości 1*’“ Lista 
przebojów 1*“* Podróże kulinarne 16““ Złoto
polscy - serial 16““ Rai - magazyn katolicki 17““ 
Teleexpress 17““ Sportowy Express 17““ Gość 
Jedynki 174“ Spacery z dziadkiem 17** Tęczo
wa bajeczka 18’“ Niebezpieczna Zatoka - se
rial 18“* Gościniec 19’* Dobranocka 19““ Wia
domości 19*” Sport 2““* Pogoda 2“’“ Złotopol
scy - serial 2““* Forum Polonijne 21““ Zbrodnia 
i kara - teatr 23“7 Panorama 234* Sport 23*“ 
Pogoda 23** Tygodnik polityczny Jedynki 04“ 
Monitor 0** Kurs dnia 1““ Gościniec 1““ Porwa
nie Baltazara Gąbki 1“7 Wiadomości 2“4 Sport 
2““ Pogoda 2’“ Złotopolscy - serial 2“* Forum 
Polonijne 3““ Zbrodnia i kara - teatr TV *““ Mo
nitor *4* Kurs dnia **“ 7 Tańców rumuńskich

PIĄTEK 09.05.200^3
6““ Kawa czy herbata 8““ Wiadomości 8’“ Po
goda 8’* Woronicza 17 8“* Złotopolscy - serial 
84* Eurotel 8** Przygody Koziołka Matołka 9“* 
Słowa, słówka i półsłówka 9“* Plecak .pełen przy
gód - serial 1“°’ Panorama 1““* Filozofia dla 
każdego 1“““ Plotka - reportaż 11““ Panorama 
11“* Tygodnik polityczny Jedynki 11*“ Euroba
rometr 12““ Wiadomości 12’“ Forum Polonijne 
12** Hity satelity 13’“ Twarze i maski 14“* Kora 
ola, ola! 1*““ Wiadomości 1*’“ Chłop i baba - 
serial 1*“* Trochę kultury 16““ Złotopolscy - 
serial 16“* Szept prowincjonalny 17““ Tele
express 172“ Sportowy Express 17“* Gość Je
dynki 174“ Plecak pełen przygód - serial 18“* 
Kora ola, ola! 19““ Wieści polonijne 19’* Do
branocka 19““ Wiadomości 19*” Sport 2““* Po
goda 2“” Złotopolscy 2““* Mówi się... 2“** Hity 
satelity 21 ” Twarze i maski 22““ Chłop i baba - 
serial 23” Panorama 23“* Sport 23““ Pogoda 
234“ Porozmawiajmy 04“ Monitor 0** Kurs dnia 
1“° Koncert życzeń 1“* Miś Uszatek 1“7 Wiado
mości 2“4 Sport 2“” Pogoda 2’“ Złotopolscy 2“* 
Wieści polonijne 2*“ Hity satelity 3“* Mówi się... 
3“* Twarze i maski - serial 44* Program rozr^- 
kowy *’“ Chłop i baba - serial *“* Monitor **“ 
Kurs dnia

SOBOTA K^.I05.;^<003
6““ Na dobre i na złe - serial 7“* Echa tygodnia
74“ Wieści polonijne 8““ Wiadomości 8l Pogo
da 8’* Zaproszenie 84“ Ziarno - program kato-

licki 9“5 5-10-15 9““ Szarcio i Teodorsz - serial 
1“““ Mówi się... 1“““ Ludzie listy piszą 104* Pod
róże kulinarne 11’“ Książki z górnej półki 11““ 
Klan (3) - serial 12““0P0LE 2002 13f“ Wiado
mości 13’° Dom - serial 144“ Tam gdzie jeste
śmy 15’“ Święta wojna - serial 15““ Śniadanie 
na podwieczorek - serial 17““ Teleexpress 17““ 
Sportowy Express “72* Takie kino 17““ Na do
bre i na złe - serial 18““ Czterdziestolatek - 2“ 
lat później - serial 19’* Dobranocka 19““ Wia
domości 19*’ Sport 2“““ Pogoda 2““* Dom - 
serial 21“ | skrzypce przystały grać - film fab. 
23“* Panorama 23** Sport 23*“ Pogoda O’“ Na 
dobre i na złe - serial O** Takie kino 1’* Dinusie 
- serial 1““ Wiadomości 14” Sport 1*7 Pogoda 
2““ Przedwiośnie - serial 2** Dom - serial 42* 
Czterdziestolatek - 2“ lat później - serial *2“ 
Białe małżeństwo - film fab. 6** Święta wojna - 
serial 72“ Takie kino

NIEDZIELA H1^j^..l003
74* Folkogranie 8’* M jak miłość - seria! 9“* Sło
wo na niedzielę 9’“ Cny język Polaków “4“ Sim
ba, król zwierząt 1“’“ Książki z górnej półki 1“2“ 
Program dla dzieci 1“** Kurier z Warszawy 11“* 
Złotopolscy (2) - serial 12m Regina Coeli - mo
dlitwa południPwa 0jca Świętego 12’* Niedziel
ne muzykowanie 13““ Msza Święta z kościoła 
św. Mikołaja w Grzegorzewie 14’“ Janosik - se
rial 1*““ 0d arii do piosenki 1*** Biografie 17““ 
Teleexpress 17’* Sp^rtow^y Express 17“* Dzien
nik tv J. Fedorowicza 174“ m jak miłość - serial 
18“* Kochamy polskie seriale - teleturniej 18*“ 
Zaproszenie 19’* Dobranocka 19““ Wiadomo
ści 19*1 Sport 2“““ Pogoda 2““* Wieczór z Ja
gielskim 2“4* Przedwiośnie 21“* Benefis Woj
ciecha Młynarskiego 22“* Koncert zespołu WIL
KI 23“* Panorama 23** Sport 23*“ Pogoda 0’“ 
M jak miłość - serial 1““ Simba, król zwierząt - 
serial 1““ Wiadomości 1*” Sport 1*7 Poaoda 2““ 
Wieczór z Jagielskim “4“ Biografie “4“ Zapro
szenie 4““ Janosik - serial 4*“ Książki z górnej 
półki *““ Tam gdzie jesteśmy *““ Kurier z War
szawy *4* Książki z górnej półki

RADIO 
VAOCAHA

Częstotliwości:
Dziennica radiowego moż
na słuchać codziennie o go
dzinie 161 na falach krót
kich: 5890,7250 i 9645 kHz. 
Program wieczorny o go-

dzinie 20"" nadawany jest na falach średnich 
0 częstotliwościach 14^7 i 1530 kHz oraz na 
falach krótkich o częstotliwościach 4005, 
5890 i 7250 kHzów.
Audycja wieczorna jest powtarz^a następ
nego dnia o godzinie 6““ rano na fali średniej 
1530 kHz oraz na falach krótkich 4005,589^, 
17250 kHz.
Polskich programów w Rzymie i okolicy 
można słuchać na falach ultrakrótkich 93.3 
MHz.
Polskie programy są w przekazie satelitar
nym z satelity Eutelsat Hot Bird 2: 
Ustawienia: Pozycja - 13§ Wschód, trans
ponder - 54 (w pakiecie RAI), polaryzacja 
pionowa, częstotliwość - 11804 MHz, kanał 
audio 128 Kbit/s.
Nasze i^ormacje znaleźć można również w 
intemecie: www.opoka^.org.pl (dźwięk i część 
informacji tekstem) lub na głównej stronie 
Radia Watykańskiego: www.radiovatica- 
na.org

Strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 21
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NAJWIĘKSZA FIRMA AUTOBUSOWA W EUROPIE
POŁĄCZEiNIA AUTOKAROWE DO POLSKI

euR<»i^Lines
www^^urolines.fr

Espace Pologne 
Międzynarodowy Dworzec Autobusowy Eurolines 

Paris - Gallieni - M' Gallieni

TEL. OI 49 72 51 52

OTWIERA REGULARNE POŁĄCZENIA DO POLSKI

Jeździmy do 1 500. miast w Europie, 
a od kwietnia 2003 roku również do kilkudziesięciu miast 

w Polsce
Z okazji inauguracji polskich linii proponujemy 
najniższe promocyjne ceny i wielki konkurs: 

do wygrania kilkudniowe pobyty w Krakowie, Warszawie, 
Amsterdamie, Londynie, Pradze, bilety gratisowe, 

bilety za połowę ceny i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

«Espace Pologne» 
Eurolines

28, av. de Gén. de Gaulle 
93541 ^gnolet cedex BP 313 

Tel. 01 49 72 51 52 
espacepol^ne @ eurolines.fr

Zapraszamy do naszych biur:
Paris StJacques 

55, rue St Jacques 
75005 Paris 
M" St Michel 

lub Cluny l^ Sorbonne 
Tel. 01 43 5411 99

Eurolines Paris Clichy 
75 bis, bd de Clichy 

75009 Paris 
M' Place de Clichy 
Tel. 01 44 63 00 66

POSZUKUJEMY SPECJALISTÓW 
Z ZAKRESU RÓŻNYCH PRAC BUDOWLANYCH 

NA TERENIE I POZA PARYŻEM.
Tel. 03 44 53 27 90; 03 44 53 43 07.

♦ POLSKI OŚRODEK WYPOCZYNKOWY:
- NOTRE DAMME DE DUNES - 

W FORTE MAHON PLAGE
ZAPRASZA

na wczasy od 1 lipca do 15 września. 
Zapewniamy milą atmosferę, dobry odpoczynek, smaczną 

polską kuchnię, nadmorski mikroklimat.

INFORMACJE: tel. 01 45 83 55 26 lub 06 66 53 49 08.

♦ FRANCUSKI - POLSKI
NAUCZANIE - KOREPETYCJE - TŁUMACZENIA.

TEL. Ol 42 28 99 83; 06 15 94 03 71.

Tet. 01 W 15 09 09

Stella Maris

POLSKI OŚRODEK 
„GWIAZDA MORI^"

- 376, rue Baillarquet 62780 STELLA PLAGE, France; 
tel. (00 33) [0]3 21 94 73 65; fax (00 33) [0]3 21 94 63 55 ■

Położony w nadmorskiej miejscowości, 
niedaleko Le Touąuet, słynnej paryskiej plaży 

nad kanałem La Manche naprzeciw Anglii. 
Przyjmujemy wczasowiczów, grupy, wycieczki... 

Miła obsługa, niskie ceny! 
Zainteresowanym udzielamy szczegółowych informacji.

SERDECZNIE ZAPRAiSZ^M^YI

INSTITUT PRIVE FRA^^I^^EUIROPE CONNEXION
etablissement prive d'enseignement supérieur 
enregistré au Rectorat de F^cademie de Paris

KURSY JEŻYKA FRANCUSKIEGO
KURSY 20 godzin tygodniowo; Status studenta - ubezpieczenie 
KURSY 10 godzin tygodniowo - KURSY „Jeune filie au pair” - 
KURSY w sobotę - KURSY 2 lub 3 razy w tygodniu 
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW DELF i DALF.
- Metoda interaktywna z użyciem wideo, audio, CD-Rom
- Cena: od 78 euro za miesiąc
ZAPISY PRZEZ CAŁY ROK 5, rue Sthrau - 75013 Paris 

Sekretariat otwarty codziennie od poniedziałku do piątku 
od godz. 10 do 13 i od 15 do godz. 19.
TEL./^i^^X: Ol 44 24 05 66;
Site: http://ifec.free.fr; e-mail: ifec@free.fr

GŁ3S
^̂ydawca:
Polska Misja Katolicka we Francji (tel. 01 55 35 32 32) 

Adres Redakcji: 263 bis, rue Saint-Honore - 75001 Paris. 
Tel. 01 55 35 32 28 lub 01 55 35 32 31; fax 01 55 35 32 29. 

|Z AT^NI |^|/| http://perso.club-internet.fr/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr
lAM I W LIV l\ I Konto: CCP 12 777 08 U Paris.

Dyrektor publikacji: ks. Rektor Stanisław Jeż. R^edak^t^or: Paweł Osikowski.
Zespól: ks. Tadeusz DomZał, s. Angela J. Piętak Sł. NSJ.
Opracowanie graficzne: Stanislaw Wójcikowski.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Druk^: Indica - 27, rue des Gros-Gres - 92700 Colombes; tel. 01 47 82 32 32. 
Warunki prenum^ei^aty:

Abonament roczny: 53, 40 euros; abonament półroczny: 28, 30 euros. 
Konto „Głosu Katolickiego” we Francji: T^t^I’ 12 777 08 U Paris.
Prenumerata w Belgii; ks. Bronisław Dejneka - rue Jourdan 80, ^^60 Bruxelles - 

CCP 000-1637856-11
Prenumerata w Niemczech: „Głos Katolicki”, Commerzbank Hannover:

BLZ 250 400 66 - konto nr 791177900
COMMISSION PARITAIRE Nr 60593
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NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU 22.^4.2003

F Kl/P^N PRE^NUME^A^TY
I
I □ PIERWSZA PRENUMERATA/ABONNEMENT/
I Glos Katolicki - Voix Catholique
I 263 bis, rue Saint-Honoré - 75001 PARIS
I □ abonamentu (renouvellement)

I □ Rok (53,40€) □ Czekiem
I □ Pół roku (28,30€) □ CCP ^2777 08 U Paris
I □ Przyjaciele G.K. (65,60 □ Gotówką

Nazwisk^c^;....................................................................
Imię:..............................................................................
Adres:............................................................................

Tel:

I 
I 
I 
I
I
L

Nasza strona internetowa: http://perso.club-internet,fr/vkat 4

http://www.eurolines.fr
mailto:espacepologne@eurolines.fr
http://ifec.free.fr
mailto:ifec@free.fr
http://perso.club-internet.fr/vkat
mailto:vkat@club-internet.fr
http://perso.club-internet.fr/vkat
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XX LAT POLKI SERVICE

TEL: 01 40 20 00 80) /

ISEfj VIC Eim
Z PARYŻA, VA^^INCIENNES. REIMS, METZ, FREYMING 

AUIOKARI-M DO 26 .MIASI W POLSCE

Białystok, 
Bolesławiec, 
Bydgoszcz, 
Częstochowa, 
Gdańsk,
Gliwice,

Jędrzejów^, 
Katowice, 
Kielce, 
Kraków, 
Legnica, 
Opatów,

Opole,
Poznań,
Rzeszów^, 
Sandomierz, 
Stalowa Woła, 
Tarnobrzeg,

Tarnów,
Toruń, 
Warszawa, 
Wrocław.

SAMOLOTY IXJ Polski i do innych kkajów świma

TRANSPORT TOWARÓW, PRZEPROWADZKI, 
PRZESYŁKA PACZEK,

WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE

252, rue de Rivoli; 2, rue de Mondovi 75001 PARIS 
m: (ojncorde

Otwarte 7 dni w tygodniu

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ
W. A. KOCZOROWSKI

Ekspert sądowy - tłumacz przysięgły przy Sądzie Apelacyjnym w Wersalu 
90, rue Anatole France, 92290 Chatenay-Malabry

lub
4, villa Juge, 75015 Paris (M° Dupleix) 

tel./fax 01 46 60 45 51 lub 06 07 71 52 90; (e-mail: wakocz@aol.com). 
Formalności prawno-administracyjne, notarialne, asystowanie w sądach i 

urzędach, redagowanie aktów, podań, pism, tłumaczenia urzędowe.

Copernic
PARIS - LYON - VARSOVIE - KIEV

COPERNIC ' COPERNIC
6, rue des Immeubles Industr^iels Ut, . Bki \ib/ù^r M^isrk
75011 Paris (M” Nation) ^y^r^n
tel. 01 40 09 03 43 16:1.0^4 72 6^0 04 56

LICENCJONOWANE LINIE
I. Nowa linia z komfortem pierwszej klasy****

Angers - Tours - Orleans - PARIS - Poznań - Bydgoszcz - 
Toruń - Włocławek - Warszawa - Wrocław 

wyjazd z Francji: w każdą niedzielę; powrót z Pol^^i: w każdy piątek 
ABONAMENT (stycze^ń^g^r^udł^i^t^ń 2002):

4 voyages ABer/Retour - 5^^ voyage: - 50%»

IL LINIA : PARIS - Odessa - Paris 
i PARIS - Kiev - Donieck - Paris 

codzienne wy^^zdy oprócz poniedziałków - kjmfor^i^^^e autokary 
z pilotem

PARIS - przez ^^ns, Billy-Montigny, Lille, 
LYON - Creusot, Strasbourg, Besançon
Poznań, Lódź, Warszawa, Zielona Góra, Wroclaw, 
Opole, Gliwice, K^l^c^iwiise, K^aktów, Tarnów, ftzeszc^w, 
Konin, K^isza^lin, Piotrkców Tryb., ^^dom, Puławy, Lublin, 

Zarncść, Szcze^cin, Koszalin, Słupsk, Gdynia, Gdańsk.

Sp^^edaż: GRANDES M^F^(0UES - TV, HIFI i art. gosp. domowego 
-5, -10, -15, -20% w porównaniu z cena^mi w sklepach

PACZKI DO POL^K^I - (zbiórka na terenie całe^j Francji) 
Odbiory paczek z domu kllent:a w Paryżu i okolicach. Tel. 01 40 09 03 43 

Wyjiazdy w poniedziółtki - dostawa do rąk własnych ad^^sata.

FRANCJA:

POLSKA:

SPECIALISTA - GINEKOLOG - POŁOŻNIK
J. Tomikowski (mówiący po polsku)

1, rue Duve^rgie^r, 75019 Paris, M° Crimée 
tel. 01 40 34 13 18 lub 06 80 01 94 06.

PODRÓŻE PO POLSKI:

ECOLE „NAZA^l^'^1^^"
COURS PRIVE d’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

12 LAT DOŚWIADCZENIA W ^ARYŻU ; KADRA FRAJNC^S^l^l^-POLSKICH PROFESORÓW

Zajęcia poranne - 20, rue Legendre - Paris XVII; 
Kursy intensywne i sobotnie - 20, rue Marsoulan - Paris XII; 
Zajęcia wieczorne trzy razy w tygodniu - 68, rue d’Assas - Paris VI.

Zapewniamy solidne nauczanie języka mówionego i pisanego. 
Przygotowujemy do egzaminu państwowego DELF i DALF. 

Język angielski - dwa razy w tygodniu (po południu). 
Udzielamy pomocy administracyjnej i społecznej studentom.

Ubezpieczamy we francuskiej SECURITE SÓCIALE.

NOWE GRUPY OD 7 MAJA 2003.
ZAPISY: 01 43 05 83 15; 01 43 03 38 33; 06 62 69 13 83.

I

PORADY PRA^WNE - TŁUMACZENIA;
* Stanisław Bocianowski, dr prawa międzynarodowego, ekspert 

sądowy - tłumacz przysięgły -
105 bis, bd de Grenelle, 75015 PARIS, 

tel./fax 01 43 06 0o 70 lub tel. komórkowy 06 17 98 60 20. 
Sprawy prawne w Polsce: małżeńskie, emerytury, 

odszkodowania, spadki itp.

* PRZEP^R^O^W^ADZKI *
- DO POLSKI;
- NA TERENIE PARYŻA I OKOLIC;
- W CAŁEJ FRANCJI I EUROPIE.

TEL. 06 15 09 43 86.

* EXPRESS-BUS - WYJAZDY I PRZESYŁKI EKSPRESOWE Z FraNCJI, 
Belgii, Luksemburga do Polski centralnej i południowej.

Tel. 06 80 18 94 31; 01 48 02 41 25.

* IZABELL - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW
DO Polski południowej. Tel. 01 41 71 12 79; 06 20 87 70 77.

* LUXSUS - PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO PoLSKI - OLSZYNA,
Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów.

Tel. 01 48 22 45 26; 06 62 75 50 06; (00 48 12) 284 12 50.

* OMEGA - REGULARNE PRZEJAZDY DO POLSKi; PRZEWÓZ PA
CZEK. Tel. 01 43 71 48 52; 06 63 29 28 11; 06 22 27 23 51.

* EUROKAR - AUTOKAREM CODZIENNIE DO Polski -
Tel. 06 88 43 40 97 oraz 01 47 39 58 09.

*TRANSPORT „JOSEPH” - licencjonowana firma 
PRZEWOZÓW OSOBOWYCH DO POLSKI.

Tel. 01 46 51 27 53; fax 01 43 39 31 66;
KOM. 06 84 34 22 26; tel. w Polsce 00 48 (0)693 527 868.

*KORONA - PRZEWÓZ OSÓB i towarów -
Tel. 01 57 42 91 56; 06 11 86 01 76.

* JERTIS - EXPRESS - PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW
Paryż - Polska centalna i północna. 

Francja - Tel. 01 40 33 15 72 lub 06 68 89 53 64. 
Polska - Tel. 00 48 [0] 502 562 272 lub 00 48 [0] 58 668 59 60.

♦ USŁUGI FRYZJiERSKIE:
DAMSKO-MĘSKIE - Tel. 06 78 12 6ł 34 - ANNA.

UWAGA: Drobne ogłoszenia w G.K. - 0,8 euro/ słowo; 
przy powtórzeniach - od trzeciego razu - 0,5 euro/slowo;

* USŁUGI FRYZJERSKIE ♦
Teł. 06 62 18 30 44 (ANNA); Tel. 06 62 24 24 04 (LIDIA).
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STRAŻNICZKI GDYNI
(Czytaj wewnątrz numeru)

1

i3

fot. K. Piotrowska

Dzwonie taniej do POLSKI i po całym^WJEGIE
(CZAS KOMUNIKACJI NA KARCIE ZA 15€)

Lokalny0811^^^*^^^____Lok^lny
ICJI X jfl

1
(I

1
5

i\

I

Pl

&*'Dodatkowa opłata z telefonu stacjonarnego. Warunki określone przez A.R.T. 
Niewskazany z telefonu komórkowego. Nie funkujonuje w kabinie.

w
' Niewskazany z telefonu komórkowego. Nie funkujonuje w kabinie.

j POSZUKUJEMY DYSTRYBUTORÓW KART W CAŁEJ FRANCJI
'01 45 53 94 48 iradium@iradium.fr 'tgąBr

Obsługa polskich Klii^r^niiów: 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00 (informacje, rachunki, ceny) lub u dystrybutora kart

'^^vnternet^
IRADIUMŚ
Une Teichnologie d'avance

1

mailto:iradium@iradium.fr

